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 ا روت س هاکحیللب وهرەد مادام هسنا و

 ۱ ٌهدییصایدموق روش ژراد مادام رس ۲

 9 شمزای مز هارو ییهلثسم ۰ یدالشاپ هفب

 ۲ هل فارطا هداب زاهد هکلب و هلهج وزمهلدلآ

 ۰یدقیا ع. مضق یتا كنداق زکلای ۰ ید 3
 یللی وهرەد مادام ميلا نو روم هد و

 9 :9 ۰ یدشاش هن تنش بم بلا یو >
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 ۱ اكو دىن هكدا هب وا نامزوا -

 لیصفتلزوکر اکب یثیا هنقشع هللا ناما

 | كوسا زعافصق

 ؟ مشعا قجهناتصف ینس ھن دنا

ه رزم رب مه را.ةجوج یک كنس سس
 رم ی

 ۱ ! نوعا كنا هدرارونامصو هرخالاب هد مه راردیآ

 ۳ و اما موردفاص قجوچ !قو یو
 ۱ لک د

 . هد نوا یماعط قلشوف هسیا هیوا -

 مهدبآ لیصفت یه اکح ۹9 هدلا
۰ 13 

 ۰ یدل هدوانق و نوجمایماعط یتلشوق مویلیک

 ۰ .یدبا قجهلیق یرزرا ماشقا حاکن ار ز
  .الک |ییارحام نالوا هلا یللی و؛زهد مادام واتقوا

 . هدهسبدا شعآ دعو یغجهیغاتصق مویلبک ۰یدن

 3 جد نان ا یار دن دو فح



 راب تل درب ر ادا

 میدلوازاح ندکفرط كم مدار ی
 ۰ مدالشاب هیاشا هدنجاروا نامشیتسهمدق» كل

 هک هدا یارعا ۰ نوسلق هدمرزوا

 كفلن وردفاص هن ۰ مدتا ید مذ

 مادام هدیتسپه ! كنازسناب هن ت دل هچ

 * یدا روتانا قیدصت ناحو لدزا رب 1

 تب . هداید ابناه اب اروا رویا 9 0



 ٩ ادا میلسن هوانتووا حابصیسنربا یقحنا یني رادغاک
  هنفانوف یدنک بولا یرنو واتقوا ۰یدیشلم

 ويس وم نکیاروینج ندنابدرما ۰یدلیاتدوع
 هب یغاشا ندوراقو ید كنو ربو م هدموبلیک

 ۰ یدروک ییکیدنبا
 ٩ كرس یاو

 ؟ كسيفس یاو -
 هلا لا لر هیلب وس هدن آرب یسیکیا یی رازوس

كراك لوا اهد زارب مویلیک کم ۰راد شوط
 

 لبنت » هجلاربخ ینغیدغلوب هدقانوف هک وا واتقوا

 تدوع ان وزح هد «یدمهروک یعشیا عد ! فیرح

 دیه الک | هدهوا قوا ینتننوزحم ون ۰ شما رویلیا

 : هکیدید واتقوا

 هنرزوآشباشیا ! اه كداب اما ؟یلبلت س
 ره نب هسیا روب تولیفت ردق راند ر اشنا رولک
 نود یشبا كنس ؟ ع یمرولب هباب هلدتفو مات یمن

 . حایصو جا نکیا هدندیما مکجهلیهروت ماشفا
 . و نوسجا رطاخ كنس قاب هتشيا ۰ مدلهروت

IE KS WT E 
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 ؛مدلیا لزع ندنیدوبع اکب یورومهد موبلیک » ۲

 رک ەس رد هلو « مدنا بصنیزب اپ ودقودەدە رب
 ریبغت ین رارظذ یهدزکشح لزس نودا مویلیک
 ازعا هدنوچیا مب لخ یانوف نايا

 ارز «یدیشلوا قفوم همازلا یداق هلیسهد

 هن ره نوسلوا زودنوک نوسلوا هجک كم ويلیک
 تراب زییللب وهر هدمادام نوسلواهسرواوا نامز

 هدنیداق بولوا مولعم هوانقوا یغیدنلو هدکعآ

 - دفاصر یک مویلک یک یکجهیبهدیا راکنا یو

 هدوانقوا ینتافتلا یغیدلوا شماغی غب رد ندنور
 نسح یکعا خا ۶! ردندناذرب یلفایلاهدیک یزب راب

 نا قفاوم هد هنسهب رت

 < ها د

 یللب وهر هدمادام رکو واتقوا ا

 . هب رع یدنک وانفوا ۰ رابدقبچ هکر ا ندولا
 هفغاوف ییسهب رع بولا یرلب وکم نانلو هدنس
 هلیصسه رع كنسالب و هر هدمادام و یدلبا هداما

 كمويابك یللب وهرەد مادام ۰ یدک هنعانوق كنا



IE 
 د زکدز یرلب وتکمكن رک | یو ۰ « مدیا

 ! هتشپ وا زکهسپا زتسیا كمرب و هدبولوا

 ندککزوز ؟ شعا ق-جهلوا یھ ھل س

 یی وص هد نوسزا نو« زا ییسیه 1 ترابع
 نیا

 روبحم همالک ٴهرادا هدنروصوب ییداق واتقوا

 نون هنسسلوا شمرپ وچ یشیا هدلوب كجهدیا
 هک وا ینب رادنقا هبحالوا هرکص ندنا «یدلوا

 تایی وهرهدمادامتاذلایاةلطمینب راب وتکمكمادام

 . ون کم كەوىلېك نداروا كرءروتوت ردف هنغانوف

 رويشیااج ههدعاسم لاصحسا ندن داق هنسلا ید راب

 ۱ :یللی ورد مادام اعقا و ؛یدبا

 مادام ¢1 یمزکجندنتاخ قایق اغ ا اح بس

 یی رارظن ید ح هد یدلوبندهرن ییا یلدوپ

 ایم را رم ری دشل هقشپ

 ۱ یا ی هلناظحالم والوب

 : واتقوا

 ia A ل قاب وف ۱ مدنا ~~
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 رودي هل وا یمکج هروک هدارو ر

 یغلدلوا هد نڪا كنه رع ەدىرادغک یک مشعا

 ۰ مدروتک هدلاح 2

 هدهسنایدل ور وك رغ هبا هدىللد و هرەد مادام

 :هکی دید * یدیآ لکد یشرب هدنسهح رد سأب هل وا

 عا»ندکهوا ینو رن وم هد ویسوم زب ماج =
 .ونکمنالوا مزال کا نکل اب دا لکد كچمدآ

 وت کم یءدن و كعد ویدار كرهرونک اکب یرلپ
 ۰ یدیا قلا هد ید راب ۱

 نوردفاصهروک هیانعم یکناه ثكنا كد ۰

 ھ ؟یدبا یزکیدقبا مکح زکیدنک زس ییفیدسا وا
 زکسرورتسیا كغیا سوبأم كب ینب لبا زوو
 ادب بوروتوک ردق هزکغانوف یراب وټ کم ن ار ز
 ۰ مدیارویذب وس هید رکج ەدا ملست هزس دپ

 ؟اب رولوا لسن وا ! -
 كمویلک هدمه مدیا ردا میلست یرانا مه س

 رروئوک هنسیدنک رولا یی راب وتکم نالوا هدزیم

 و : ٩

 ۷ ق
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 . ماداماربز ؛یدقیچ یرغوطهدهدناسحو
 ۱ : هک یدید

 ۹ نوسرب و تکرب هه بس
 هاصلاح هنابفاص لس هکنومر وتکرب

 یرلب وتکم زکفیدزاب همویلیک مدار نالوا زکتبحم
  ردشلا ندنلاكنا هرزوا كعا ماست مرتب

 ادي بضف عالع قوچرب هدنزوب كنیداق
 : هکیدید ۰ یدلوا

 فقاو یبهدمدآرب یجچ وا هرسو !یاو

 هدنناسل كلام یتب مویانک هکرویلوا كعد ؟ شلوا
 ۰ شلیا ناتساد

 هک اهد نوسربو تکربرب ۱ مادام رخ ۳3

 وانتوا زکصاخم جد مدآ یعج وا زکفیدقروقوا
 ینجهنلوا دقعجاکننراب كمویلیک «ردب زب رابهد

 . هدن نامز یتیدربدشراف یني رادغاک نود هلبتمج

 3 ماف هليا ڭسە رە هک مادام 1 مزبزع » ۰ مدا هدنناب

 یرللاق هدنس قترا كرادغاکوب كسرویدا هقالع
 هفداصت ىتح ۰ مدلا ییسهلج هد « زلک مزال

artتا اب یوم هو نا علم فا  
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 ۰.۰۰۰۰۰ اهاردنوردفاص ۰ .ردلکد ۳

 یک زس !مادام مردیا اجر یزکوفع - _
 قنابوا ت تباق كناسنا هدنلو ییفع ناشهظفاحم

 یکذ كب شام كرلنداقلوب نالکمزالیمناروط
 ءازس هدلا الثم ۰ ردیلفلو ناطیسش ك ۰ ردیللوا

 كني جاقرهدبووط ناسنا نکیاراو تمن ر یک
 ؟ردیلمروا یعثابهلهآتنوجما یرطاخ هراب قفارف

 : هکیدروص ۰یدلزو زار یللبوهرهد مادام 1

 ؟رویدیا یلهأت مویلیکیاو =
 یش ر قجنیجا ردقوا نوجا زس بس

 كج هر و تيما كوي لا كشيا؟ یلک د هیوا ۰ ردلکد

 هناقشام هصو هفجوج رب نوردفاص هل وب یتهج
 ۰۰۱6نوسر وتکرب« ۰ رد:د زکلوا شمزاب ربوتکم

 ًاصوصخ یزوسس هدارو یز راب هد ويه وم 7
 بجوم كن « ! هک ن وسر و تکر هوش ۰ یدک ۳

 تكنسهلئسیوزت كمویلکهنرزوا قارمینچ هل وا
 هددحرد یھکیا هدنرظن یللبوهرهد مادام یینیمها ۴ ۱

 ۰ یدبا شمالا قغارب



 € % ٩
 «یدیشتوسوا هدمدیا شءروص

 شوب یاه ؟ یعهلب وا ۰ یدلب وس مویلیک س
 ۱ !یاه فی رح زافوب

 كجءدیا مذ یس ود ٩ مع هید هن ! مادام ءا --

 كمویلیک طقف ۰ زکسردبا لج ه«هیرت ءوس مهسلوا

 هتبلایتفیدسلوا قجوچرب نوردفاص هدراهجرد هت
 ۰ ردزکسشءاطیآندنن زس

 « جا د رکا یی سدلک « نوردفواص »

 قیدصت یزس زکه سیا روی دیا لابعتسا هنیسانەم

 قلوا یم هح ودع تفص بل توعصر °1 مردیا

 و هرز وا

 هغانرطندهب 1 یعدعد زکسیلتواکد س

 یرارش ندم هنالک | مب ِ مالسلا وزکسیلت واک ذ ردق

 كب هرک ضەب طعف ۰ زکسرواالک | زکیدسنک زس

 *راردیاید راطخ كو. كب رلالوا یلتواکد
 هم ویلیک یزکلکوک ید رک ا طخ هرس هتشنا

 ۰ رکسیاخا ےہ ليد اةلطم ییفیدل وا قىر داق

afندر لد ا قو  
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 تاقرجوا نوکوا قترا یللی وهرەد مادام

 یمیدنک نداق ییدروک هدنتلا قاوودهایصس

 ییدالکا ار ز ۰ یدمروکموزا هراکنا یتفیذلوآ
 و ش۰ردشمرب و ربخ هوانفوا نمسا یدنک مویلیک
 یناح هدزارب هسمویلیک ییالوط ندنهازافو شوب
 شبا كواتفوا یسیتنتیص ناجوب هدهسیا یداقفیص
 یدواتوا ار ز ۰ردراکرد یک-جهدیا لیه-.ست
 یدنررا قردتیص یناجهدنملع مویلیک كند
 مادام هيلع اب ۰ ردقج هشلاچ هغمربق یبهطباو
 : یللی وەرەد

 زککیدروسک هدلیاصرو نوکوا | یاو -
 یشیدلوا ن نیداق یلئاوود هايس تاق چوا

 طاندیکزها٩

 روبح هکلیوس نیرو هن واتقوا هد

 : کی دید هلثحم ندنغبدلوا

 شعراچ هت ریح رظن زکمادنا زکتفاطا طقف ۰ مدیا
 یزکغیدل وا ےک هم ویلیک رات وا ند_هدل وا ۰
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 .زاالشوخ ندرغوط ردفو ؟ زوس

 هن هددسرولوا یا زار زوم یرعوط —

 كجەرك ر هاکزس یب وط «ردزوس یرغوط
 هایستاف چ وا هدزکز وب جد هدنآ ۰ مدلوا فرسشم

 :یدیا راو قاوود

 ینب رازوک هلت وجه زارب یللب وءهرهد مادام
 رطاحرد ځد دلزمرراف ارز ۰ یدردشا هرب

 هنسیدنک واتقوا هلا زوس و هرزوا یرلکچهیلیا
 نالوا شام هدنامروا كحوک یکهدنناب لباسرو

 شعثوروک هدکارپ هليا نو رب و هد مویایک ويم وم
 نوکوا ۰یدبا رویلیا رالمخا ینو ک یراقداوا
 یعاغاط هواتقوا ینغیدلوا ےک e PB ê نا

 یتفیدلوا شعاط كواتقوا هد لاح یغیدلوا شقسبا
 كمدلاععتسا زار هدم وجه اعقاو یسع |نایم رد یدعش

 - روفیموبلیک یتسود رده راب واتقوا هده دیا

 لزوکرپ ندرابک هروک هنغیدنلو هدنابروبج قمرات
 هدلاح رههدعهالشاب ه شرا ندکک ابو ر دقو ینیداق

 ۰ رولپروک روذعم



 ت و ۱ د و ر کک
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 ۰ ضەنلوا روصت هدررض

 ۰ یز راب هد ویس وم مردیآ اجر یزکلیا اشاع ند ۱

 مزال زکلا هزکملع یدسنک نوا سف كمزو نکیآرروطبوشلاچ هک قلم هزس ن

 یب هليا در یعاشلع هکرویلوا كمد ٩ اب یرولک
 .زکسرویتسیا كما سو أم

 نوجما كغ وروک شوخ هزس هسیا هلي وا س

 تقبقح ۰ مهدیا لوت سینا مسف ؛لزک زوص
 یب هکزکیدفاب هلرظن رب هلب وا کب هدنرزوا نابدرت
 اب تحابف اما ۰یدبا روبلشالک | زکشیدمهئاط

 ؟ یدیا یهدمص) فعض زکلاب

 ندننیدلوا هداعلانوف كيزکتاطفو تواکذ س

 مان ۰ مروبحم هکمامدیلپ وس نالا رب چه هزمس
 تاسف هک ردبا فاّصا قرهلوا یرغوط هلع

 هدیزارب كتحاسف ۰ ردلکد هدرصب فهض زکلاب

 ۰ ردهدزس
 یرغ وط ناء هنوب ! بیا ٩ ردیمهدن
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  یدبا هسل وا CT ر

 * یددیآ روو هددیص واو نا
 هلا هاف یعبدروتوا كسالي ورد مادام

 ردق یکج هل هک كمدآرب ماع هدنتسهرا كراوبد
 كنهانق بوراو هاروا واتقوا ندنغیدلوا یت رک

 هلن اا هننهجهقرا نالوا صوص هغیالصاب

 قرهرو وا ناب ید یللی وهرءهد مادام ۰ یدنایط
 یعض وكليب هشولوف هدنروصرب هح وصخ مات

 هکیدید واتف وا۰ رل.دلا

 هنس و هدعع را هک دیک كمر ےب فعض سم

 رودک کج ەئ وسد مه رویلکم کج ہد ا فسأت مه

 ! مادام

 ؟ نوين

 ندقازوا یرلنبداق نیکریچضب ارب ز -
 هدنسهباس مصب فاض هک مرو روک یک لزوک

 ؟ردیټعنزآوب هسرولوا لزوک نیداقره نوچ ا مب
 متد لوا فرشم هلیسهف راعم هدهرک ضءب طة

 رپ لوي ندنوب هک مرویمهیاط مج یرانداق لزوک
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 ۰یدبا قجهیلاق هدیقهر
 ندنسیطاعط اهد یدرفل یکیارب هلا نیداق

 هج رغوسط بورانروق یتسیدنک واتقوا هرکص
 هحفدش القا ۰یدلیا برقت هناي كنيللب وهرهدمادام
 یدنک قرهنرآ هدنربدقت رظن یدنک ییسح كن داق

 : هنسددنک

 هب وجه ! ابشیپالد اه مویلیک مز سم
 ٩ یرولیدبا ج وزت نکیا رروط سه
 رهاب مدآرب هحداقتعا لواتقوا ارب ز «یدبا روید

 ینورب هکجچرب زکلای دوخای و یللالاب ندکیهچ
 هحوکنم ةجوز یدنک كبعج وا هدهسیا یلغوص
 سسأت ینوناق قالط هدهسنارف ات ۰ یلمالوا یس

 .دنک هلبا غابرب زلوزو-چ جم هلب وا ردق هبهجندیا

 هسیا نوجما مویلیک ۰ یلماعا طبر هنیدافرب یتسپ
 -ویدلاهزوک یتبطومرب هدنسهحرد لهأت هتشیا

 ندکغا حوزت یلزاومدامرب ًارظن هنفیدلوا شم
 اهدكقیک بوبا ايلا یللی وەرەد ماداموب هسیا
 هکیدا هدکلیا مکحردقوا واتقوا یتفیدلوا جم
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 ۰ مدتشدا ندزممهرزوا قلوا هعفد

 ۰ ردیسبرات كنيالب و هرهد ویسوم | توا -
 اھ ؟ ىر كن و هرهد ویسوم سس

 ۰۰۰۰« اوش ۰۰۰۰۰ اوش

 هبوا ! یراق كلراهتحا یبهقناب روهشم -

 هل وا ! هلی ردفوچنیداقو نوچ ا مدآرب قلشقا
 - هح وق ندنکیدلب یفلقوجو هدنیداق طقف ؟یکد

 زجاع ندقلو رک كج»داماما یتکلکیسک !كنس
 ۰۰۰۰۰۰! رکصندفدل وا نکنز ۰ ردلکد

 هد هسیا یدنازوا اهدزا ر یزوس نداق

 . هرازوسنانازواهر هدوببهلوا نوجا وانفواقئرا

 ۰ یدیشمالاق یموزل كمربو قالوف
 ۰۰۱ وشاناه » كاتفوا هک نوسر و تکرب

 یربسفت یعبدهلو یتفرطتلا هد « ۰ | و

 ریسفن كواتفوا یشبا ارب ز ۰ یدلیا لاکا نداق
 كنورینوم هدمویلیک مزب » یدیا هسلکمزال سخا
 هد « ؟ یلکد یسهجوق كنداق نالوا یسهزمم

 هنسمرب ووا وق هنادیم یرارسا نالک مزال یھک
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 : کیدید قرهبریچاق 5
 رویلیا لاغشا یلناتسف ینام | مادامتوا .

 یصضتیدنکدلردبالاغشا یناتسفینامزکلاب دهسا

iروبلروک یثرب نایاشهلاغتا  » 

 كب تعیقح ! یز راب هد ويسوم ووار

 اما | شفيك لزوك كياقاو ٠ زکسدآر ج” ردق
 .ردلکد لزوکر دف قجهلواقبال هسوسوا یمیدنک
 ؟ یلکد)ب وا

 اع !هتلاوتوا قیزاب ! هسوسوا قیزاب -

 ےک راشح نالوا یسهجوف كا داق یلزوک اید و
 ؟ رویلوا

 ؟ زکسیمروبءاط !یاو
 ۱ رخ ها

 هدلاح زکفیدناط یابد نوت تیام ی

 مای یسیدنک هک ص وصخاب ! زکسهبءا-ط ینو
 بویلوا هدندالام راک مان هدهسنالکد ندرایک

 ۰ ردندنلام رابکكیراچ جوا
 كبایدعن هد ینیریبعترابک كيراچجواو =



 € ۸ و
 ندفازوا ییعیدسل وا شروت وا هن رز وا هاو

 . ۰ یدروک
 هرس داق نالوا یسهفراسعم ندنیش هدهرصوا

 یتسیدنک قرهلوقوص هاي كوانقوا یسب رب
 نا نعس داق ییح ۰ یدنسبا قت وطه یدرفل

 هلتهج یرلکجهروک یبشره یرازوک سس
 رظا صح هبیلئاتسف ینام واتقوا ید نیداقو
 : ندنکیدروک یفیدل وا شلنا تفد

 نالوا شعازوا هنن رزوا هاتف نوزوا --
 ویسوم رویدا لاغشا كب یزس ییئاستسف ئام

 | یز رابهد
 ۔ راشاب ندیلناتسف ینام ید هب 4-فیطل هد

 هلن داق یکیدشوروک هرک جاقرب واتقوا ۰ یدیشم

 -اعم ندنیش هب یکی ندیکی كل رهسک هصیف یتبماسنم
 وش هسچرکا هلیسفلو هدننسوزرا یسادی راهفر
 نون«ندنسقسیا قمت وط هبیدرفل یتسیدنک كنداق
 یتفیدلوا ےک كنياناتسف یئام هدهسیا یدلوا
 یتنصرف هدافتسا رب نوسلوا ردف كج هنەرکوا
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 "الباک یراضح نالوا ندنداق هصاناب و ندنداگ "

 ندنیه هلبا یقاطرب كرامداق ۰ یدرب-ج ندزوکو
 هبارلیسبت یلتاط یرانا ندنغیدل وا ۰۰۰۱ یسهفراعم
 یفیدناط ندفازوا هدییغاطرب یک یفیدالمالس

 شا د زمان یتسیدنک ید هی اط نداق هدلاح

 رو لءالس هدلو رب لیظعت اهد یرلنا ندنغیدل وا

 یفیدناط ندنش و ندفازوا رک طف ۰ ىدا "

 وش نسير چه ندونب-اق یغیدعاط زونه كرک و
 لزوک ردق یلناتسف یفام یفیدتیچ هدکلر ندنابدوت
 یبیلناتسف یناموا یسیدنک هله ۰ یدیا رویلوپ
 یس ط ییسیدنک كنيلناتءف ینام هدلاح یدال

 رویلبا كب رخت یتسدصحن رکف كوا-تقوا هداب ز لا
 ۰ یدیا

 . رطح یسهمادام هلی رترضح ریفس یقاهرارب
 -افس رارب هلع رکن ةمزال ضرع بوروک یني رات
 ییالوط ندنغلفالراپ كنیەججو ندننبب زت كنهناختو
 ینام به یزوک اما ۰ یدلیا تعراسم هرلکی ربت
 نوزوار كنداق تيان ندنغبدهرا یییناتسف

€ 

 و 19

 ےک ڈو o ا



$¥ ۸ ¥ 

 ٠ روید یک نداق ر شلوا قرع هرارهوجو م
 نایمهناطندنفرط هفرا یعددل وا ےک كنىداق و هکیدا

 ینکوا كنداق قرهالنآ ندرب ینایدرت چاقرب وانقوا
 شمام هاط دن هدهسداشمروک یتیزو و شهر دسک

 وپ هبو هن زو نداق یغیداط اذه عم ۰یدیا
 . . رب هدنسهرا كرلنوب هسروک مکر ه هک یدقاب شتاب
 ۱ » یدبآ ردیا مکح یتیغیدلوا دوجو» فف راعم

 یهفا هلتفد ردف وا هن زو كندا واتقوا هله

 هرو مالس هلتراشا شاب رب فیفح نیداق بقاعتم
 هدن رزوا نادر ییفیدس وا 4۱ راعم هشرلهرا دل ران وب
۲ ۴ 7 

: 

TE E ی "ام 

 ییفیدل وا شءروک ءدهرن یییداق واتف واهدلاح یرلکدلبا

 ۱ شلاق شم ریش شش لرد یمهها رطاخرد وارد رب

 .  .روک هدهرن ینیدافرب لزوک » ریاربهلقلنیتشاشوا و
 | هدنکح «ناروس یک ش اط نامه لهسل وا شم

 هرهلک هن رطاخیلث» برص ناتسراوه نالوا

 ۰ ردشمالمالهلبا یظعت لاکییداق لاح رد
 . ندککرا نامز یکیدربک هنولاص واتقوا

3 
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 هراس نادژوزح لی.دنمهدن راشاب هدنرلتس وا هل ونالوا ا 2

 یکیدنکمزال قمام هنلوبهدكب ریش یکنالفیسوط و۶ ۱ ب ۱

 حابصواكنورنوم هدمویلیک یشادفرا واتفواهدلاح
 هدیتتک اب راب ون کمد و هعع یغنیدا وا شرو هنسپدنک 42 ۱

 شعوف هنبیج نویف كنسیص یلفوریوف هلمانغشاش
 ندنکااب عع نمو نامزیکیدن هنسهبرعات ۰ یدیا

 بوراتجندن ويف ینا ردا مسن هدیدل وا راد ربخ

 ۰یدقارب هنا یسیرب ندنراهسیک ناب كنه رع

 اب رکسزخا لازس ندزب ینکیدلیا مسن نون
 ببم یتک اپ بوتکموب اضح هنشذکسم یکن وکوا
 نکردیک هب ولاب كتک اب یلالب و واتقوا هسروا وا
 آ یمرولوازاوک هنسلو هدنویق جد

 نامز یغیدراو هنسه اخرافس ایتسوا واتقوا

 ندنسیدنک یسهفاک لر رفا م كجهدبالیکشتیب ولاب
 هدنراوجوهدنک وا هناشران-ینب رفدلوا شلک لوا

EETاذه عم «یدبث»الک | ندهب رع نالوا شغا  

 زکلابهبایو هرکص اندننابدرن وی كنهناترافم
 ناتسفییامهرصیکوایدک ۰ یدلوا یمیدنک ناقیچ 7 ]
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 ی ھز هکرد قمت رب یا هد « تراح » هد بو صاب

 زکلاب كنيداق و یغید وف كناتمف ندنساذع یلب ات

 ۰ ردلکد ندرداوت هلی یفیدلاق هلا نوب وژضابن

 هتسولاب ربغس رب نوسلوا تکرا نوسلوا نداق

  تیمها ردق هبهجرد وص هنلاوت نامز یکیدلدیک

 تلاوت ۰ ردهموع تفلکوب هتشيا یبس كنسارب و

 -ارغوا تعاس ترد جوا نوجا لاک | یمزاول

 لوس ردقوا راهسلوا شماعتارغوا اما راروش
 ادام هللا سوس زلوا رولوا هدا كایعجرپ

 رانلاوتو راسوسوب مه ۰ رارولاق هد لاح هبلوچ

 رارابتخا ۰ راردلکد ندنمزاول كل زوک تانک اضحم

 شب كن رلماقشا یکذامزره هدسوس ید رانکرح

 ۰ راراقبج هنفوف تاق نوا

 . - هناخ كروش ژراد مادام یر رابهد قود مز

 ولاب نامز ییدلک هنفانوف یدنک قرهفشج ندنس
 تماس یتیاو ۰ یدیشلاق تعاس یکیا یتحنا هنتفو
 یفلخ قانوف نوت نوجا ارحایتلاوت لیمکتهدنف رظ

 هدننفابقولابکردشف هلشالتردق وا قراقهن ربیرب
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 ارادوجو » نوا قءالک اهدنروصرب همر دیک

 رولوا كجهد « ! ردفالبجربج یسوراتو ندلب "
 هلدوجواربز ۰ نمهنلوا لج هب هغلابع هد مجد قدس

 زکلاب قرهلوا یشاخ كناتسف هدنوراقو ندلب

 یکت یرش هدنک | یهراب یکیا هدنرزوا رازوموآ
 اصآ یماوو شوةهدنرزوا رله هدرب هلبا یشرب
 ۰ ردفو یشرب کا نامه هعشد ندهظفح رر

 هن زک لصن كرلنداق نالوا شغیک هدلو وب
 مدآ لصن لراککرا هدنسهرا رلنداق و و یرکدلپ

 قرفتس ًاتاذ یرانلوشود یرلفدلوا قفوم هفنآ
 با هبسبلا رغآوب هدرب نکیا یفاک کیا تریسح
 لب رداق صوصخاب و ینب رلکدسلیا صفر كران داق
 یی راقداش وا یرلنوب وا ناناش وا هلتیەچج یک
 هکردچوک ردقوا هروک ذم تاکرح ۰ ردیلنوشود
 نوجا رانا يلوا نیتشلآ هرلنوب یربزدن لک کچوک

 لا ۰ رولوا لکشم تیاف منم ینسهكلہت و اضق -
 هنغورب وق ینانسف كن داقرب هسدا یسهکلهت فح

 ۴ ق 1

 0ھ
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 ۰ ردراکجهردنوک لیکو ررب_ندنرافرط

 رالبک نامز یکجهلربو واب هد هناشراغسرب

 تیما ههر وت بابصا هدایز ندنرلغاط هرفسو
 هد « یک زودنوک » یریوتتو راناسا ۰ رولپرب و
 طیسب یاندآ لرازودنوک هددسیا راردیافیصوت
 هدننورد هسیا تار ونتوالث هو بو لوا یتلندنآرب

 هدراه جرد قج هربدشا ًادج یتیرازوک كرانانلوپ

 ۰ ررولوا عشعشم هیلع ءانو بیرق
 رنمداق هصالناب و تاوذقجهنلو رضاحهدولاب

 مسج رواررب هجهعشب هدنجمآ عشعشم رونوب هتشيا
 ۱32 ریتم نوا اوا رات عیش هوزواقلوا
 یرلشاب كرانداق ۰ رارردلآ هزوک هيا نکء

 . «رونلو قرغتسمهنارهو- یکیراناکد یجوبوق
 . كنامزو هشاامز هکرارولوا فلک«ردفوا رلسابل هله

 . نوا زکس یرقوریوف كراناتسف هروک هنسهدوم

 .  ردقهن كراناتسفوب ۰ راردیک ژرونازوا ردق نوشرا
 | ندنیهاراظنا یرتدلوا قیجآ ردق هن یتعب هتلوقهد

 _ لا ییسهجرد كن رلکل هتلوقهد ؟ راردبللاق یعرود
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 مروسج تر یاب وا نانلو شلا ی یزک م

 تیمهاو هاج یرهناخرافس كراتلود ضع "

 دنلوا دع ندنرلیحرب كنسهبنا سراب هجهب رام
 دیره یلخاد تان نمو تاشورف یک یراق

 قفاوم هنب راسو مانو ناش كراتلود یرلفدلوا لام
 ۰ رولواهدنروص ربك چەشود

 .روتک هدوح و هلیسهراب تلود راها راف موب

 هلب رابارسكسراب هلب وب هلتهج یراقدلوا رابش شل
 هن یرا-اوا ن نمو فلک هنسهچردیا تباقر

 كجهلب ر و هدرلاروا هيا بولطم هدراهجرد

 رو طاربعا قحنا یلاشا یخد كراولاب كراتفايض

 یرللوا فاکم هدرلهجرد ثكج هلی هنلوب هدنرلیارمم

 رمضاحهدرلولاب نالب رب و هدرایارس ًاتاذ ۰ ردیدوبط
 یمالکو تكنتلود زسنارف ؟ر دریک رنالوا قجهنل و

 یارفس قجونلو هدسراب هدرب ها ینالف یرابک
 هدولاب یکجهرب و لریغسرب هتشبا ٩ یلکد هیبنجالود

 هیاروطاریما زکاای ۰ ردقجهنلوب تعاجچوب ید
 ید رانا هدهسیا رارواوا قجهیفلو ینادناخ كنا
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 و
 و ی.دیآ یلکد نوک یکجمدنا ل لوبف رفا یم یجد

 ۵ وش ژراد مادام ردق هنالثر كندهک ات هکوبلاح

 یدک رفاسمیکناه ندککراندشداق هنس اح

 : ندیجوبف هسنا

 ۰ ردشعنچ مادام نوجا شرار لجعتسم تبا س

 هدا یر راب هدواتفوا ۰ ریدلا یب وباوج

 هدنک هنن سود ینجهربدشلرارف یتشیا والود 4
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 هن یدلوا یتفوم هه رحت یتآ یغیدلا هن یدلیپ
 هدک هنداق عید لوا یلتوعد هکع ماشقا وا

 هنسب راپ هچک ۰یدلپهروک شیارب ج هن یدلیپ
 ندنسهأح روق ژراد مادام قرهلاق تعاس یکیا

1 ar SRE ی 
 ا ا یدنک بولی هنج یا
 یتثلاوت ولاب هلئروص قت#اق هن ر یر یرلاشوا
 ۰ یدلپ هشیتپ هنسولاب كنبریف ای تسوا افالاب

3 : ¥» : 

 ۱ 1 یراکد ر وكنسارفسهبونجا لودنانلو هدس راب

 ۰ ردرلیش كجمر و تريح هرلقع ةقيقح رولا
 كن امو د اب وروا موع یر دهلس زویجاقرب
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 روناوا ماما هلکلزسنآرج هکلب ندفرط نداق

 اما ۰یدنا روابهیلدیک هنسورلبا اهد كمامتا و

 هدنن وغص “قالت تالا هد بو رم -سوک شاپ هججاسه»
 هولج هدنفرط یزب راب هدوانفوا ید تببلاغ ةمدقم

 روش ژراد مادام هرکص ندندالشاب هوا رک

 ردف كجهدابثاغ ترا سج هدنراشنزرسیلئاط
 هد « کد یلجر كناديموب نب » قرهلوا قایجآ

 لک د هلکلزسنآرج هسیارولوا كجهرب و یب ورو

 ۰ رونلوا مابا هلتهالبو یقج انداو
 واتقوا نالآ هزوک یی هظ»الءوش هرکرب هتشیا

 قرهراعبج ندنزعا هدیتیزوس « رفظاب مولوا اب »
 روشژراد مادام هدننادیم هناق_شام تازرابم اعقاو

 دزرابم یکهدنسوشرات هلیساعدا قانارقبحاص ید
 یدشااح هکماعا روصف هدنن ریغ هعفادم هنسهلج ره

 وشراق هتوف كلك کرا تلئاوسذ فعض هدهسیا

 .یدنهلوا روآ با تبار

 قوجر نوکوا كن زب راب هد قود اياه
 روق ژرادمادامنوک و ا اباه ! اب یدیاراویراشیا



EF 
 شمال شاب هنقاب هن زو هلبا هرهچ دنر نوسلوا

 لزوم هصانابو یرازوسوش كواتقوا هدهسیدبا

 ادم یراسشالع مسن هدنزو رارتخا الب یراتامت

 هرکص ندکدروت ینب زوس واتقوا .یدا شلنا
 ید : ۱

 هاطشندالافغا ییاوح تربضح زم

 وکو زکیدشعا سپلپا 1 ڭجەر وتنطیش سرد

 ایر رابهد

 شازرس یزوسو ردق ه رهن داف لزوک صید

 یءدنزوب هدهسیدا شقسبا كمه وس هدنروص
 هدنروص رب هناراکشزاون اتدام ینوب رایسبت فیل

 .رلپدبا شعوق هنمکح شلیوس
 قودقثرا هدرولیجآ ردفوب رفظ نادیم هرکرب

 یا رعبحاص كن رلنادیم یلزایادوس ېک یزپ رابهد

 روب یه هب رعمف تعجر ییناق یلد رب نالوا
E رولوا ٩ 
 -راد مادام نب سکم رم سوک شاب هچاههرک ا 3

  یدیا هساوا شل بوقیج ندنسهناخ هلروشژ
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 ند راکل یکلد كج هردرب و دی دهن] | عم یی راما

 هاش ۰ یدیا شعالک | یز راهد قود ینغید1وا

 شا ضرع هروک اک | یی رارذص هدوا هلع

 : کیدید نوا قاوا
 لزککیدوس هنةشع هللا ! مادام ناما

 رو وشود كب | زکدبا وفع یم روصف نوجا یثاب

 یدلوا زکزارنحا زس ببس هفاشلک اب و زکهسیا

 ییههج یتحابف یروصق زکه سیا رسيا هدهسیا
 . هناقشام لاوحا ۰ زکدبا فطع اکب به ییا-ذچ
 هلب و هتشيا ېد كمدآ ندا ادب فوقو هزک

 هدرا هجرد كجهنلتأرج هفلوا نچهسو ندزس

 كجد هدزک روتک هرطاخ ینغیدلوا زاب مسرب

 - هیلاق موزا ج۳ هراکلزممتحار زکفیدروب فب رعت

 میانجرپ هدعب نوسراو ۰ زکدبا تینما هنفج

 یبصخ ه-عو ندزغارب ندندرک ر اعرفتفاط هل و

۰ 
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 .هن صاف ضررعت لوا-تف وا روش ژراد مادام

 یلهج هکوداو لامز ینیدراتوف یسردنک ندنس
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 ِ : هدنلاح زارتحاو

 ! زکستحهلا ندغلا زکلای

 ندهلوات» وا یخد واتقوا عقاولاف هلیسعد
 ۱ كن داق هدهسبا یدزسوک ییمزع قماعبچ هجراخ

 . قرنا یرغوط هفرط هفرا جد یتنلآ ربارب هلیشاب
 ردق كحهیمهلیشت هدهرا هل رافادود كوا تقوا

 ۰ هاروت ژراد مادام و ندنتیداوا لصاح هفاسمرپ
 ةفاسم ماع یرافادود و یندرک هدایز ندشنلآ

 یرهسو هناردار واوا ندنخیدنلو هده ولطم

 هغلا ندراروا هلکلام و قانشا لاک هد مه

 ۰ یدالشاب

 هاج راخ ك.دودح قلشادنرف یا اصفاو

 هد لاح | نف یروش ژراد مادام یسلوا شدزاقیح

 واتقوا ییسیدن بو رج یک قااب ردبا ریکلد
EDTA و PFE 

 "تف رکلدو هددساا یدراتروف ندنسهرا یرال و

 .ندغوااص ! ویسوم زکةیچ » نام هیلناق یلد
۱ زکی هقکاب قایا هارو اهدر 1 زکقیعم

 ۰۵ ۰ ۰ 4۰۰ 
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> ۷۳ ۶ 
 ندیدم هلو ریبدترب هفشب نوجما نبمأتو لاکا رارکف

 : دیا فیلکتو ضرع یو خا باقلا مع نعهزس
 لوق مادام مردبا اجر ۰ زکروبلوق ۰ مروي

 ۱ زکروب

 هډ ونملا مه ساوا ك جهت شبا هلیالوپ# س

 ۰ مردیا لوبق
 توخاو هدزکروبهدعاسم هسیاهلب وا س

 ۱ مه آهسو رند زکلا ها و يجم

 نکیا رو لوب هدنشاب یاب كشنداق ًاناذ هد

 ۱ ۰ یدناروط هغءالقاجوق بوچا یتیرااوق
 *یدتا ییکرح زا رمحا ر روشژراد مادام

 ةسوب زکلای هکلب لکذ نوا غیردیبهسو نکل
 شاتایزارمحا وا نو <| نبهآتییاوا هناردا رب

 یتیدوجو رادامآربادقآرا یدیزارم>ا ۰ ییا
 ییسبدنک ندنسهرا رلوف یکبا نا و شا هطاحا

 شاب زکلا یک شمال اق یناکءا ق.رافیچ بوکس
 ندنراقادود كوانقوا اب وک قر هت آیرةوط ه هقرا
 ۰ یدیا هب زاربحا تکرحرب ترابع ندکلیا دعا
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 تموس رکا یدصع ندزوسو كنداق وات وا

 ید یسیدنک هسا تیانجرب یش نالئد كلوم

 -الک | ییفج هرم هل وا نمط هبل واكب رش هدتنانحو

 هدهسایدلب هردراص نهذ هنغیدلوب ترابعندعم

 2 هوش ندساروه هدروشژراد مادام لواندنو

 زکلای یئیشرهوشماغیا لوبقهننبحم “راد یی هکر
 یکیدرو ک رادهنغید لوب شلیا ۳۹ نوحمآسازوه

 هعاتراسحو دهان رج و شراق هب هن ابعدم را وطا

 هل. وخ یع>هزو یشبا هسا وا قجهل و هد کر حرب

 هدنابوب ۰ یدنا روب ربدنرا یطانتحا و ینأت هادنیک

 یشنا قرءربدلا هژوک ییرام> ردذ هب هج ردە

 نوا نیما ییکج هاک.زال قا ر هد 4طق یکذاه

 : کی دید ۰ یدنودود ربیدنرب هلی وش

 ردقهرادسجرد و یزکتحا راس !مادام سس

 ؟ ع یع ندبآ لالخا

 قودهل
 یزکتحار در و بس
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 رادسلوا شم وق هم زوک كنوزاررب یک و یک

 زکلای هدنزوسک كنوزارت رکید هاب نم كلککارا
 ییفجهصاب رغا اهد ندنهلجح وات و نانل

 ید یتناربم كناسحو هدیدیا رویلیا پاس
 لع ءا ۰ ۰ یدا روی ےااچ رس هتک ندیلناف ۱ 3 ا

 :هکیدید هنب رزوایزولوص كوانقوا تال 1
 هلبا سارو | یرتضحقود ! توا س

 رک سیا سیا یتسی رغوط طق مدیا رایت کپ
 نب اریز ۰ زکیدلبا لالخا یمغلرا۔ تو زم
 هبهنکرب جه یهنافشام تبا ساروه 7

 . هزس ندنفوفو كناهج یرسوپ e زس
 هرسوب زس ۰ مدیا هدشان داقتعا مشلوا ق و فوم #

 ادی فوقو هدلاح یفپداوا نمرابتخا هدك ا ۱
 اوم نامر هل و دنوي ندزکفیدنلور ش ا

 مزال یخ 2 راخآ يارا و
ها شات ون ورو هل زوکیزر یرازوکن لک ایی

 یزم 

 تم ۰ مفج هلة بول وا زسنحار هد رویاوک 2 ةذخاز :
۷" - 
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 : هک یدید

 ردکمو سو ًامیزس هدننام.اقم دل رعاطخ

 شلوا تاج ردق هن ییالوط ندمعبدل وا شعا

 ندزس كزکقشام قرراقیچ هنادیم ماطخ مدسپدیا
 یالوط ندنسلنا قةت یغیدلوا شءامک زاو

 ۔روک یطاسنا ورورس عالع نالوا ادب هدزکر وط

 * رد راش وا لدبم هرورمم الماکمراغسأت كلبا هلکم

 1 زکلوا رايت ! مادام مردنا كب رت ی رکعت رات

 ! زکلوا رات «دایز اهد
 ندر رابهدقودهدننطیشید روشژراد مادام

 كنياناق یلد ۰ یدیا لکد ندغاط قحهلاق یغ 2 ا

 یغیدلوا هه یدصقع ندرهکح یفیدلاچ «دلوب وب

 رارظن هناراک بغر ردقه هن_هسدنک یک یغنیدالک |

 روبروکا هراکشآبآ هدیینورد تایسح ندنسءالرف

 هدهواننوا یرابش یتیدالک | یکید روکو اما ۰ یدیآ

 عون ةققح یواتقوا هکصو و ةا ٩ یمرونالکا
 ندرهیهاد قحهنل وا دع تفآرب نوحما ناوسن

 یک سا روه یسیلیکوس یدنک «یدا روپ روک
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 یکیدعش هباروشژ راد مادامیکل وا هقیفد جاقر

 راو قرفر وب ردفوا هدنسهرا روشژ راد مادام

 شلروک یلاقنا ًاح ردن هلاح رکید ندلاح رب هکرد
 هسلوا شاروک هتشب هنشب یلاح یکرا ہد بوپملوا
 .الک !اتدام ینیدنلوا ندافوا به كن داق و یدیآ

 .یدیا نم هلی
 یب هلتکح هل ینا كن شام یدنک واوا

 هدبودیا ناپ هنیداق یتسلوا شااعا ع, مجق
 مادام هدنروص ردیا قددصت یفذک تروص

 یلئاطو كنشاشب فیطاوا هن روط روم ژراد
 یفرشو ناش كلکک را هحنروکی یکید-ک ك عجبت

 هدف هظفاحم هلبصهعطق تب رفط» ی هدلوپ و
 .اروطلتمها یلربدیلتاد ردفوا نکل «یدشود

 تکرح هج یم زا هک دليا سح موزا هغ
 .راکشآ پآ فج هلوا هزاپک هیاکلاب هی ردیا
 هروب ژراد مادام هسیلع ءاب ۰ یدا روپ روک
 لرهروک موزا هغلاح هکح هدلو هقشب نوت سچ
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 هدووشالردن و« هند وا شلو ییجوا بیا

 : یدابا لاقم هوالع

 چ ردشوب كب زک هعلاتطموب وبلا تب

 لمس هن رزوا یشر, ندقوب یلصا هلب وان,
 هزکشاب

 ندراو یلصا هکولو ؟عیمردا توسعد راالب

 العا كن ییا قلنداقو ینلاح ران داق نن ! نوسلوا

 لکوک كنداقرب یکلزس ! مادام مدآر شمنرکو ا

 یعیدلوا عمر دق هب ا كمر دناک |

 لگد ندشاب را هدود غ راکذا كجهيعهدآ رب دقت

 مهصسلدا ضرف شلوا لئان هزک_فطا هکن ےن

 هنس ر هقشب كرک هزکفشام كرک ینو و

 ولوب تمت ثیدضن دوا وش نالعا
 كعا ار

 هب یرغوط ند رغوط نب یتح نوسروا هل وش

 ۳ ی هناا اب وک لزم هدمهسلوا زکمشام زس

 - اشیا جھ هلی مهسلاربخ یزککیدربدنلکا لعوک
 ول هنتشلا هدنګا یراذام تبج ن ۰ مرود هشم

 1 مادام مدل 1 یهیرت
+ 

E 



3 ۷ ۷ # ۱ 
 ساروه ویسو» هکز کیدق رو 1 ¥ مدال

 مروروک یتسیدنن؟ دیاش هسرواوا مدآ و رب می
 ! هدم ردیاهباکح اکا یی <* یاطخ کن و
 و ۰ ۰ یدراو هعسبتر 1 روش ژراد مادام

 اهدزارب زوم كر هرب و تراسج هوانفوا مسی
 : هک یدید ۰ یدنیک هنس ورا

 9 كلکیحرب هلب وا ن ۰ .ردراو زکفح اعقاو س
 ِ ا هزکتفادص نالوا هنسیدنک كزمسم هسلوا كج

 ومو + زکهردسل وا شامرونک للاخ ردسق ؛ ۴

 2 مب «وداق لزوک ؟ یهرو پدیا ترا ی ساروه

 ٠ هياط لاح هم یمیدلوا روب و نوتفم لس
 e تاذ یرکفیدلوا لزوکر دقهل لز یک یک
 `2 وا نن لسا زکحیدآ ندنغیدنلوب شتا رب
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 ساروه مکی دوس ردقوب مب » هسیا هل وا اب
 هرک هرک یتسکوک هد « ! ردناذ هحالف هت څا

 ؟ رویلنوس نوه
 رج نوڪ ا قمالک |اقلطمیرارسسا هدن ون واتقوا

 رارآ قرهلوا یدج ییشرب ناسنا ۰یدلیاسفن

 ۰ یدلو ییةیدهراید واتقوا «رولو اعلطم هيا
 : هنسدنک یدنک

 ۰ یدروک بغار هنسیدنک ییب نیداقو 1

 ۰ ردذکجهدیا هلام هلتتفاوم هقبغر افلطم ۳

 بیفر هعدنک نب یناذ یکیدید ساروه هدلاحوا
 ميرافيچ الب رب ہلا فب رح بودیک منا" دع
 یمایلماف كفي رحەد نوسمتیجتلاذر رب هب هن روا

 ۰ رویمر وربخ ینا

 مادام هجو و ییههلاطمو هدهسیا یدید

 ییفجهلوا بداءوس كءا ضرع هروش ژراد
 :یدجا ؛دنروصر وارد هتشب قردالکا
 هک یدبد

 یزککیدمرب و رخ نوع ییعمالزکمشام

 پا یوا > یوو
7 14 

1 
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 نوا ندافرب هدهسنارولب هل دبا ےلست یغج هلو 1 3 ا

 هلي هلوا موزلر هل و * هدکنامرپ و رخ ینا كنةشاع
 ن داف ۰یدا روک | وازدرب واتقوا کج
 یساعقاو ٩ نوسمر و رخ نده ىنا كنقشاە

 زس یی یدنک هسل وا شما میچ هنادیم هناقشام
 روش ژراد مادام هتشدا هدهسنارولب هلی ردنوجا

 2 ال هش رزوا اطخرب یداصتر ییرارسما نوت

 یکیدیدساروه نیقاص ۰ ردشان وس هوانقوا رابتخا
 یس ر, كفبرح تروکو ز نیک ر یچ هبا سپتاذ
 .زسروغارب هلب و اي » هرخالاب نداق هدپولوا
 شالت ردفوا ینو كنو ؟ دیا روپ وسی#
 راجود هب هع ەذخاۋەرب هد » ٩ ؛لدبارو م وک

 ؟نوسقسبا كنا ع.رصنیعهاو ىن وجا قماملوا

 ردقو ارب ز ۰ نمهلب ر و لاقحا هداکوب !ریخ
 قحسلوا قبال هنسدنک هلأ كنداقرب ۳

 * رده ال هکلی وس تاذ نالیدساروه هتبلا ردراکرد یجهبموس یدآو

 ۳ ق

 ج
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 هن هغمالقا ص یتعما نوجا نیداقرب هل و ۰یدیا
 ۰ رولب هلی روک تی رو بج

 تكساروه وش ندنداق واتقوا. هکردب رغ
 یعاوا نداق نامز یتیدروص ینجسا یمایلماخ

 : واتقوا .ردشماعام رصت

 یکناه رایت یرلکدید سارو هوا ای
 ؟ ردساروه

 : رکاب روشژراد مادام نامز یکیدید

 ٠ ! ردساروه نالوا قشاماکب س
 حاضیتصا اهدرب واتقوا ردا افتک | هلکمد

 : یدنامز یکیدلبا

 ! ردفوب متجهنالعایمماربنایلوانام اکب —

 ۰ ردشلنا رابجا هتوکس یني رابانج قود هد
 مادام هدنصوصخ كمرب و رخ ینعا كنقشام

 تیارغ.یک هدصعانتا یکیدبسوک؛ روش ژراد
 .وشود نبرد نب رد .یدجآ یتتفدرظن واتقوا

 كننس ەر نوچ كکرا رب اعقاو ۰یدالشاب هک
 م زالنوچ ا یتفع ناش كنداقوا كمام ر و ربخ نما

E: 
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 : عود و :دنسان
 ٩ مادام ردهن زکعسا كزىساي

 7 ردرون ژراد مادام مسا من ہن

 سوط یا یدنک روق ژراد ۶ تو

 هب و راندا ضمب اعقاو ٠ ردشعرب و ربخ یرف

 طاستحا و رل.داق وا هددسیا رانهرپ ور

jء "رروک یلتح هوسجولاب یی رایدنک هدزا  
 نكنز كلا كنتالو اياب رب هسیا روقبژراد

 یدنک ًاظفل ES 2 وا ب را مو

 .یسهجوزیدنک ًامهح هدلاح ینیدلوا یس و

 ی تا لا جب

  یرفوط سوط نب راما هرامدآ یراکدشور

 یاو هد وچو هو اہ و ہدےھ هنلو هدناب كننداقرا



 زکلاینب ٩ هدمانرب هةشبهد ه وردراوتهودرپ هدنمان ر

E e 7 3 "۲ % 

 ِ 3 اتو نکعقمالوا یمیدنک كنيلل وەرەد

 3 زس ! ویسوممرویمان وا ایدموق جم شب
 ردشماعتو دهی دح مپ ازهتسا هلا مداوم رب یک

۰ ۱ 

 هیانفوش هداروش نامز کیا كلبا هارو
 ٩ یدبا یرویمروط وامادام ر هدنرزوا

 1 ! مادامتوا

 مد مویلیک زکتسود هدتاذوا هتشیا

  .وبف مر * ردیلیور هدمادامیمهرنم كنو رن وم

 روی را ینا داش نامز زککیدرب و ییعساكنا هب
 یتیدلوا هدارو كمادامو شع ود هننظ زکس

 هزس نوا یقیدلوا شو یولعم كنيج وق

 نوربنوم هدمویلیک هننب هسقوب * ردشمرب ویتراشاوا

 ۰ مهدعاشاب هللا ساروه

 . بیر راد قود یناحاضیا وش ثنیداق
 . بت كب ندشپ وچ یقیدبلو هدنفلوا راجود
 .  كنود هیاطخ یکیدتا هرکص ندنا ۰ یدراتروق
 ._.دوتهفو ۶یدالشاب هکذوک هلردهنفخ دیسیدنک
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 یدال شاب هغمروص رارکدت رارکت ینببس كت
 : کی دید اا

 ی یس ناخ لک هارو 8 ۴

 ۱ ؟مدنفازکسیلک دیللی وهرهدمادام ِ 1

 یعفدوب طقف ۰ یدالشابهراههنهف راکت ندا
 لر هلو کم ه ۰ ا

 بوټ شلکاپ | یزر راد ویصوم سس " 3
 كججهدا تعجامهب هناخ یک هدفرطتلا ! ر

 کاپ منب نکی
 ددی وچ ند ۰ یدالثاب هغلوزوپ وا
 : کىدیدەرزو| ق ۷

 ناب زر ویماس وا ايدموق ! مادام بس

 یا یللی وهرهدمادام نامز مکیدربک ندزژ کر

 رب اد و نلعمعیچ ه وراقو هلیضاب هدمدرب و هزک

 قترا «مدلکه رکر وضح هنب رزوا تزاشآ یک
 و نسو SE كيلي وەرەد مادامت یس 4

2 5 0 

 ا

A ۳ 

r: - 
۰ 3 ۳ 

 و 4
 7 ی
 ر س 10
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 4 بو
 ؟ قوزهلویسو» زکیدتا

 .es یش هم ! وش ااه 1 مادام | یش بس

 ۰۰ ندنشدل وا

 . :زکیلپ وس ! مدنفا زکیفکت و: ری

 هنب سا روه ویسوم هک کجدیتسیا كید س
 رکیدتسیا تصخر نوعا یلهأت رد_ةج هلاق ہزس

 هد مویلیک وی.سوم لکد ساروه ویسوم تاذ
 : : :یدنوینوم

 نداق زمتیچراسیچ رازوسو ندنزغاك واتقوا

 .اسوبآ«لاوحا یکاوا هکیدراب وق ههنهنرب هیوا
 اتدام واتفوا ندنکج هیمهدیا لوبق سابق چ هلیس هن
 « یدالشاب هدهغخ روق هدنوسلوا شم ر دلیجنداق

 ییسههنهن ن داق هدهسیا روم روص ییببسكن ههفهف و

 تفیتح هکیهرویلیوا ردنتهکلیوس زوسهدبوکی
 | نوسلپ يليا حاضبا یلاح

 هد واتقوا هج دیک ب ونازوا هلضفندنم وز ههه
 .. ناجوپ هیلع "هاب *یدالشاب هفلقیصیناج كن راپ
 . هللا روط رب هاتشرد كج هرسوک ییسیلنفیص
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 هد قوه نادا ر هرندرب ي

 هد ینب رازوک یدنکیک شما رویشیلاچهف ین

 هدیسیکیا ۰ یدباشکید هنا یرزوک ك 2 3

 كنسیکیا ۰ رایدشقاب تدمرب ارکدزوک هني هنب رپ

 نکل ۰ یدبا رویلوا مجلوک هک دنیک ی

 : هنسزدن کی دنک» ید نر وات

 ندورنومود مویلیک مزب تنبدافوب اقلطم -

 ردیللوا یکیدوسرب هدننا ساروه درب

aهکردیلفلوو صحت هساروهو هد یب لس  

 دو ردساروه نا رسد یی _
 * روپل وافس

 نوا ساروه نیشره هوا كنبداق كرەبد

Eهناشورفتفادص یکهدنقح یفیدسلوا شّب  
 ۰ یدیاشمش رک هیازهتسا ینب زاوهد

 ندننظ ءوس واتقوا یتربح كمادام قحا

 : <یدروص هیچ ىلتوقەداپ زاهد

 بجعل ردقو ندهن هبکیدد ساروه س



¥ ۰۸ € 
 قرورضقجآ راشباقدلوا هنشاب كنا هرکصندقد
 ٩ ردلکد

 ندمت راف س یکن وکو ب مب هکروبلوا كيد
 ؟ یجیمهلوا لصاح ریجتت نالوا بواطم

 كلب نغجهلوا هنتر کهن كنهچلنوا س
 ندسا روه هلمرامتخا و هدارا یدنکن ! زلک هعشیاهلیب
 ! مالسلاو مهلب ریآ

 ؟ یمن دساروه ن

 یی زوس « یمن دساروه »و یزب راهد واتقوا
 هسلوا شعاتفد هن روطو لاح نامز یکیدلیوس

 ردقو هدایند ۰ زکیدبا راوک هلرادهتهت زکیدیا
 < ساروه »۰ نمهنلوب هدهسکرب چ روط قیموق
 تواک دوا هک, یدشالفل هل وا هد شا ییسا

 هق شب مابیم هرهچ نالوا باترب هلب وترپ تناطفو
 ۰ یدلیا ادپ تروصر, جاوک بوک

 .دقح ندنزغا واتقوا یزوس « یعساروه »
 هنسورچلا یرازوک كمادامیرازوک نامز ی
 كالا ژسو ید مادام یک یرلقدل وا شلاق شملکیحا

e 
 و



 < ۷ ا

 ن ۰ رولاتهدنس هلزنم چه م هٍدقنتنو
 - هاهرادا ن ىم شام هک یئدرشدات

 ؟ ملا هنتلا تنه هب

 ۰ زدباچع زآرب یم كکرا هک مهان

 ۰ ردندراککرا نالوا بیام لا زکشام هله |,

 ید یینعجا رم مدع هزس نوبيا ۳

 یزکبانج تحاسمو یزکناش ولع كزس
 هکزکر وتک تعانق ۰ رکھ الج هنسلوا شم
 - افموش طقف ۰ شعا لکد زکشالزکو فک لس
 یکالزس ۰ :نوسلاف هدقعرب هدزکبلق یالوط ن

 * روشیتایوفع ا باتج

 ایوب ها مار اب یدک اویو | ۳

 زگروتوک هخ هنسیدنک 7 وتکموا ۳ ۰ مدر



 هک $ ٦
 لوس ود ٠ مدمهتالک |یمنارم ! مدنفا رخ

 مرویمهتسیاكعد زکیدت | سلف هدزکیدیزسیتسهراب
 نیکنز كبد ًاتاذو ندنکیدلی ینسهرادا یسیدنک

 ۰ مرویتسیا كعد یدلواسلف ندنغیدلوا یشرب
 هد راهجزد قج هر دنالناج زارکت ینا هسیازف یغج هلا
 ۰ ردنک ۳

  لسهأت هسیدپا همراپیایتحا ! ماج آ سس
 هک وام نده مب هنفچهب هرا زفیکنزرب نوا

 ٩ مدا ی سه

 یزک وفع هدنرژ وا هطف وش ۱ مادام س

 نوجا یسهقوشعم یدنک سود ۰ مروب هاجر

 لج هتیضلاخ یهدنبح یکمام رک هفرضمر ج

 یهیدنک ندنسهزبم هد هسا رولب هیلبا لوبق كزادیا

 ۰ ردلکد رسپانج هدراهجرد

 . ریش مغیدلوا شعا ادنفهب نوما كنا ۰ مەديا
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 موزا هنیمها رظن صح اکو واتقوا هنشیا ؟ یلک

  هتهجوا ىب رادنق هصنالوا هيلع "اب ۰ دز ۲

 ۱ ۰ یدالشاب کتا فر

 9د 7 ٤

 لمأت مرد وارا ا هدم تر
 “٠٠ا ١ نوما هاا قع ىت روم ی ۱

 هنر مز ارب زکششاو هکزکیرولی ! مدام ب 0
 هرکسص ندکدروت بوی ینلام هجنالوا ۰ ردم
 - هدوا یراجروب وا ۰ ردشسریک ید «جروپ هم

 هرم هتخب نالهأت هلا زفرب نیکنز ن

۹ 

 یا من 1 شع 4 راک ؟ ردشمآ یا

 E رکرب هدقلهرا اکب انو سوک

 ۰ مراوک هلرادهتهق هسیا شعا سافتینا را

 چچابتحا هکفسبا هراب رب ند متشامرکش قوچ

 مهجوف دانا ر نانو زکالو الاح هلسف ندق لوا
 ۰ ردهدقماشاب ل ردا هرادایم : رلیضارا ا

3 



۱ 5 
 هدر رب مجه ینیداقوب هدلاح یعیدیناط یني رنولاص

 تعانق هلیقشامر زکلاب «یدا شماعاط شمامروک

 سم قح یمشیچ دنا ملام د هديلاح یکیدلیا
 - هناراکتبغر موجه لراککرا یتسیدنک درحم نکیا

 هدسراب تكعا تلزع رامشخا نوحا یمراتروفندنرل

 ؟ ردنندلاوحا كجه روک هدنداقرب ناباشاب

 ینا نکیا ردا هرواسح هلا یتسود نیلحابص
 یدعش هدنلاح یفید_لو نوردفاص هلطف ندنمورا
 ۰ یدبا رویلو نوردفاص هدتیسنوا ید یمادام

 لوس لا قلوا بایرفظ هنداقو هتشيا نکل "
 هک دتلو هدننهذ هدییفجهلوا دع ندرتنفوم

 : کی دا روید هنسدنک یدنک ۰یدبا رول وب

 ارجا هدنرز وا ران داق ردق هی دش 3 س

 ندیکی هد یلمت "هد ردشوب نسەفاک كتابات مکیدایا

 قفوم هنداق وب افلطق دوخاب و ییشریک هناسبتت
 ! ییاوا

 ییالوط ندنتفرافم كنا لوا ندشره طقف

 1 ىکا عفد یهناسوأم او نالوا لصاح هدن داق



 هو
 یتعناع یمهصفادم كرانداق ممیدل وا ین اق

 . قجهنلوا دع توعدرب بلجر اتدام هب وا
 .یدیارابش ك شوک

 روید هل ردیا ماود الاح هدنزوس سی

 ۱ نوا یرطاخ تكاشاخوا نآ ۰ ربدلیا تب 3
 ٠ مبا ینمهلج ۰ مدمرپو زوب ا 2 ٤
 ١ . او ندشمیچ هنجا ملام ىتح ٠ مدیا در 4 مو 9

 . نایمهلوا لصاو رم هنوز ههلاصا ۰
 هدلاح یربقدالراب لراب لر هدنرالام نایک وب او
 هلیسادوس كنا زکلاب قرهلوفوص هکج هان وش ف
 زکلایهساوا ما راک ادفرپ ج هقشب هتشیا ۰ | داش داشا 3 ر

 ٩ ردیمتاراک ادف زآ قاراک ادف ۳1
 لد زا ییقح یهداب و كنداق واتقوا اعقاو ۹

 راک نوت كسراب کو + ا ۱
9 ۱ 
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 هللا تناتم رد قەن نوا كىامروتك للخ

 سایت الصا هرانیداق راس یب زکه لب یهغلدلاروط

 شمال هل هنمیدنک کوک یتح هزکسزمهد
 قغریدلیچ هدینب_متشهیهدنتح كناو یغیدلوا
 تم واع» هن هدلاح یتیدنلو شمربدراو هراهحرد

 كمروشود ندیکح یمراتواعمو ۰مدنا رویلبا

 ۰ رارد ولم هلا شن ؟هکردشمزای راب وتککمهلب وانوجا
 . كیا دادنسا هدیراب وتکم وا ندن نناخ یدعش
 هدمرب رب و یمناح | تاه ؟یعهلب وا ۰رویتسیا

 *مرب و یرلنا
 هراهجردو هدهن اقشام تاتو تقادص كن داق

 هکمردنوشود هلیسهدای ز یواتقوا یمامدا ناراو

 رکید هدلاحیکیدهلکید (ئیداق ندناب رب ۰یدالشاب ¡

 :هکیدا روید هنسیدنک یدنک ید ندفرط

 . هبالک | ی ییڈنالتیند نیداق !بیاجیع س
 داشرب هدن ایم یعو تان نداقو هسقوب ؟ےثمام

 لصا هتشيا !ادوس هب یسهریدلیچ هن وب ؟ردیم هناکی
 هبیدعش*رونل وا دع رنهكمروتک ها ینیداقرب هلب و
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 دو و یتراشا مند بوردلاق ىلا هد

 . جورردقە هدنرزوآ هنیث ۰ یدک زاو ۱
E۲۰ و ب وحآ ررب رو یسهج هسبا راو ی  

 3 3 تاب جاب كن داف به ید ینا ر و روبال ۲

 ٠ لهأت طق كردا مذ یفلزسافو كنتسودو | 3
 ۰ .ااففوش نالک هعوفو هنب رزوا تب روبحر ی

Eندنیداق یتسروک روذعم نمود ییالوط ندنقر  " . 
r:۰ یدیا روبلیا اجر  

eخوب ییدات باز ندور و دربجوپ  

 ات راک لر هلی هرلپ ۱ یسیدنک ۳ 9

 : کیدید + 8
 دلت وانو فتو اویسومنآ =

 ا طق ی اقا نا e نوتغموار ا

 ۰ ی کت جت ۳ شاول
 ۴ ا
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  Eهدكنسیدنک *یدرو اکب هرزوا کا

 ! روپلیااجر یزکمنا هداما یاب ونکمنالوا هدزس
 یربا دوهم یتیدلوا شرب و كنشادقرا هد

 هرو لاک نداق هجا ملست هن داق قرظ نلاقو

  یرغوسط هنفرطرب كنولاص یک یقیدبات یفرظ
 : هکیدید ۰ یدن | یدنالرف

 تا ندنسهفای یب ! یاو ماظ یاو
 لزوك هلا كمرع هدرب یک رویمرب ولا یغیدتآ

 هدیراب ونکم نالوا قجهلات بولو! یراکدای
 کی اتاذ ۰ مهر و هل ییس.هنادر ؟ اه رویتسرا

 ٠ ۔ ردنا ادف یمایلیماف یمهمیوق یتحصع یقفع لب وہ
 هنا قشام شزوس یهدرلب وتکم وا یش نالوا شم
 رادغروکنان ردقه ٠م یناش| مدنفا مدنانا ٩ ردیلکد

 باغ ییسیدنک ید دعفد و زفهب داق هد

 یسدسیلا دنص هلا روتفو فعص ر هنس 4ج ردا

 , یدرپ ویلس رسهنب رزوا

 یدت یا قعءرغاج یزد یج دخ واتقوا



 یلناش كا كوپ كا خيديشاخ ! مادام ۴
 هثاند ر هنس هح رانا هنتلا راقايا یعسا رب ىف فرش

 ù یغلراکهعدخ رب هل وب یه دم 3

 زس هسيا زلوا جم ینآ نکل . ۰ مهلهدیا لوب ۱

eنوجا نداقرب نالوا راکتامر هناا وسن ن یک 3  

 - هلوا لیذر ار ههرونک ی نکوص هدبودیا لوپ ۱

 ندولنداق جیب زس ٩ یمدرتجحاردق # 4
 فارما زک ه سیا رتسبا یتسب رف وا ۰ 2 5 3

 هدیدیا هسلوا هدن یفلرابنخ كتسود هکم ویا

 هليا زف قرق لکدرب مدیا بر ن ا

 ردق هننوک وص كمرع كردبغا لوبق یجاودزا

 یب نکل ۰ مدیا رولا رولوا مزالعیک لوق هز 3 ۱
 رب هرساصفاو « یدردنوک کام هکل او 5

 هتشيا هدهسیا ىدا .ےلست اکب بوزاب همانعاد ا
 هن یراہ وکی وکیل شمزا هتسیدنک كس

۱ 1 
5 2 



* ۸ ۲ 
 ۰ ردهډ رلککرا مز ۱ءادقلزسافو كل روکنان تحابق

 رویناتوا همیدلو كکراهجک دنوشود یبرلارو ! ءآ
 کردید لباق تبعون لوح مای هدمنسیا
 1 مدنا لیوح هفلداق

 هدنسدنک داش هکمرواتسا كيدااه بت

 هدناو هغ طار زس هد ردوو قل رادغ مکی دعا دما

 ۰۰۰۰ «زک هسا روبلیوس هلبوب هدنروص رب رامایو
 ندنفرطاكنا ۰ رولوا رلنشقوج ! واياد ٩ ۲ مولمم

 ۰۰۰۰۰ ندزنشدلوا شمامروتک لس دغاکرب

 نوا یز راب هد واتق وا یزوسو كنادام

 رب ا.هقاو ؟ ییزلوا عاق هنءاقم تراقحر شهدم

 كشادقرا رکبد ن والا ییسهزم كشادقرا

 ۰ یدلبا رت نس كم شاخ » هلردیک ه داق هل و

 هوا قشام ناهج اکس ۰ تلزوک کب نس کت
 « مدیا رویکچ یکفایتشا یر دهوا ن یبک یغج
 ردا یکیدرب وچ راق زنا كرهیلیوم رازوسسیبک
 یسیلسر ا وه دصاعهیزر راب هد واتقوا هد هدا لک د

 كج هدا لنت هراهق زنا هلو نوا كعتو روب
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 هنسیدنک یشادفرا ؛یدا قو یشرر میل کیدل

 طقف ۰ نوسلب هکیدبا شمامریو رپ خرب ج دابو ابو

 شخا امدا فرقو هلاحره هوا كم وروک مه رخ

 .وس یزوس وب ندنکجهیعثود بسانش هلیسلوا
 هل قالوف هن زر. كلا ندا کل 1 0 يسلم

  0یدیا رویا ماود هدزوس یمیدنک هم ¦ لر هبهرب و ۰
  e ۳کیدیا ر نی : 7

 . iیغیدلا رخ م هج وف یقبسانم نالوا هک

  1مدآرب یلهب را ردفوا مغجهچوف هرابقب رکا نا
 هب هنروا یدا هغو جات اک هور وا

  Eیدبآقو ههش ج هنغج هفیچ ثلاذر رم ٠ نکل

 : تبصانم هلع زکلاب «یدسمرید را و هزار روا یبا

 نانلو زالو: دما اتکا اهلکا هف و هبج وز

 مدلوا روب کرت یا ٠ یکالو زكا
 هکر ییهلج ابرقا مصح لکد یمه چ وف زک

 ادف ییشرههلبوب نوجا كا ۰ م 2

۰ + ۰۰۰ 

 ی و ا
 e + 3 < تو ۲ یا ها



¥ ۰ $ 
 یزس ۰ رردلج نوا لزسیینافید ۰مزولب
 دوص یداهسلوا شموس هلا هدام تبح ر هل وا

 رول هلک یسد دن ک تاد لاب ید هارجا یعادو

 هد ?CRS وا ردنع کو هکزکنوشود ۰یدیا

 تقرا فرب زکتفرا۶۰ هلع اب ۰ ردشه رد وک ینب

 الو طندنو یعشادفرا یللاوز ندنةیدلوا هروبح

 ۰ مرایااجر هلبسهداب ز هدن یزکمروک روذعم

 : هکیدید هلن روصر هنابوضغو

 اجر یزکو-فع ! یرلتضح قود طقف --
 لاقحا الصا هثیش زککیدلپ وسو كزم» ن ٠ مردا
 هلوا نکي ل صنقارادغ ردقوب ۰ تب ر و

 ٠ . رابتخا ی یرلقلراک دف وپ هن ےب نوا كن 1 رولي
REسهل ۰ دج وج هزمسهتبلا  

 .زکسرولپ ید
 ٩ میم رب! مادام | ع یه بس

 کیدا شلاقزآ نکیارایوس یزوهوواتفوا

 . وادهراقآر اکادفو ارز ۰ نوسهداعنم ییسههقهف

 ۳« د :E و

9" ۹ 
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 .شعا زا لوبف قبطتو ییف ون هلیما ۱
 ریش رب یک یو قعضرکین تو

 تان آ ی راک دک ند بد كل اتو ا ریا ۲
 یقعالفوت عود هداف واتقوا هدنسان

  روسصف ها ارا کام ,دشوغوا یللاوا

 ت رخ هبیوادن و تب تو داناسل ادغام

 : یارو

 تاذ-ااب ردف4 ىیدع” اعقاو ۰ ما مدو

 هزک هناخو ش السا دَ زی ندفرط م

 شبام کیک ول هل نفص زکت سود ۹ 2

 ترور ی رول 2 ۳

 طف 3 ۳ ۱ ا
 هام یزک 4ه-هام :n هو



۰ $ 
 .  قول نالیند نیداق ردقهامزوا یدیاهسرر و
 ٠ ییسهفاکكی را یفیدسناوب شا ارچا هدنرزوا
 ج هناتشد وتاعدن هل رهادر ةد: میم واشلکاب 5

 «یدا لغالتاق «..نکح هلک زال قمال.شاب ندسیکی
 كن داف هنا ندشالناقاکا ؟ردیمنکع_هسیاو
 ابد عا د ابى دلوا یلعج رأت یررتأتوش

 هدیرادب رم ضب هلواتقفوا ۰ رو-دوا یرغوط

 عقود ییسیدنک یفنیداق ار ز ۰ رایادایأت قوب
 شعروشود د2د لانلوه هاج ندیس وصع سد

 . اياد نوا كع دب وک روذمم یالوط ندنسمللوا

 تمواق- هلکوک ۰ رروهب دریا یتش روب لکرک
 ناسهرد یفردنالئاق هطوفعو نوجا یکیدءهدا

 ی شام رب هذلاح یفیدسلو هدامداو نداق ۰ زیا

 و.شرافهناذرب یک واتقوا ندنشه والت ندنفارظ

 یتسیدنک دبلا یمرولی هز-وک یتازسروت» چه
 ۱ لّولسک و توریذلاف ندن هلرم هتف شارب یدام
 3 ۰ رزوط رد دیاقن + هد) و وب نوا

 3 راوی" یک زو كا دافوس هدرب ا دیاقت و اما.



 1 ۳ بو ۱ و

 قرهلرا یدح ردقو نوجا ینیدلرآ

 ۰ یدا نم و لاقحا اللصا هنکج هلی هلوا

 هدهنذج هل وا قشاعرب زکداب كن داق رب لک اکو تل 1
 ارجا ردق هبیدعش كنا ۰ یدیازههرباو لا

 شا ادب ةدن وقت براو تاما

 هل زدات ناالو لغأت» هرو تعانق

 یه كنق نداق چه ۰ روا و ق سا

 ؟نوسلوا هنادرب قساع کرولوا هد
 زکلای كئيشره یلصاح سالار هقناشرب

 زکلاب هدكمشام هکر دم راو نیدتندیا افت 1

 هدداتتعا و هتشیا ۹ نوسلیهدیا اتکا هلن

 کټ قیرادفوا !ا »ید ندنداقو وا ِ

 یهوا .د ن ۰ نوسایا و
aتم اف  

 هک دلبا هدهاشم یسک نکیا 3

 ٠ هیعاعق تیدج هدن اف سأت كنداق هن ۵

 ناجا وب ریز یدیارویمهرب و لاکا ار



۲ ۷ 
 راککرا قوجرب اعقاو ! مادام توا -

 نب لالنچ كلوالوسق نب رس ازوک هلب و
 ۰۰۰۰[ مروان ن هدهسیا رازغانا «رلنالف هرلاب ور

 ۰۰۰ رکو وک ر وذعم هدییللا وز وا ؟ ةە راج طقف

 اسهد نداق نکیا راب و« یرابدرقل وب واتقوا
 هددتسا یدناروط هک وس زوم جیاقرب هلا دی دحس

 ییسهیلادنص قتاوق قرەپمەلوب تراسج هکایوس
 ندنسیدک اندام ۰ یدر و ی رس هش رزوا

 یمهناد ویا هدننلا ۰ یدک هن رهجرد كم

 ندا تعراسم هشندادما قرهلوا ادب ارت: یک

 ضاب و لزوکوا هج وط یی الا كنداف وانت وا
 ردا س> یی راثد-ا وا شکو-ط یک زوب كرالا

 ۰ یدیجآ یکرو اندام
 -رتسوک یی رزوا كنهنسع هللا نی داف ءراجب

 : ید راو یمهشیش حور جافر هداروا کید

 هفعالقوق :هنیداق قرهلا ۍراهشیش بوشوق واتقوا
 راشاش هنااح هدیه رروک ییهدخوب مه یدالشاب
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 هددنسنآ :ro وم دالا

 ٠۰٠۰۰ ندنغیدل وا شم زیک زف د ۱

 لا ندیشر « یذ..ااف تناستم قنرا همان

 هسا راپ وس زوم والو ٠ EC ر

 : هکیدید قرهناروط هلب وا ید دیک اخ

 رویدا لهأت روکنانوا .رادغوا و 0
 شهرک مرازوک لوا هسنفهرب ۱ برای ن ۱

 ۰ مدیشمروک یتساب ور ید هک

 نیرو سل < ی
۱ 

 ٠ امه و نامخ لصن نداف نالوا را

 .٠ هتتشيا هکرایدبا شالنچ مرلفالوق ع

0 
7 
2 



۶ 
 هاب وارد نامورربهدیمنا جاودرا هلیازف جک
 ۱ ۰ رولوا هام رس

 3 نی شرب ۰ یدایسک یراص باص زر نداق

 رو لی روک جد یکید رپ روا كنب راکو ېک شعافوخ
 ها راو یثر یکجهیلی وس كبیداق ۰ یدنا
 *یدابا توکس ها جافرب واتقوا نوجا یسلیوس

 یی و وسط هداتسا ندمرلت تب و هد داق طف

 هلردا ماود هدزوبص یسیدنک هن ه هبههروک

 ود

 عو یمز طیب الا بک
 هل وح ا ضقي ةرکض ندقدساوا ترابع ندمتداما

 ۰ زا رییغت الا یشیا.ع ورف نالوا اد هزوک

 یفیدامای :دکارب یرتدنامز هصبآ یلناف یلد وأ الثم

 دبارچا ی یوق عادو نوک تف رام لونج هبداف

 یکندو- لا ندنراتسود هدمهل وا ردتعم ولردرب

 یمدار چک مب یکیدب ابا داي كا هندندج هداب ز لا

 ی دو و و

 د رردنوک هاب ر



۰ 
 النسا یب زو ثلل دبی م فیلطل * یدا ۱

 وال و واتقوا هکیدا شربت رآ یینسح كرا

 هدابز ند رلککرا راسی سان كت الدبتنال وا هج هجا

 هنسعد « مرویمالک ۱۰ كنداق اذه عم , ٠

 :هکیدبد لرهروک موزا هفعالک | یمارم لصا
aکردوذیش كجهکمزال یملشالک اهدنو - و : 

 یلناتیلدرب لوط بوط هلا هناق 2ا تایم یاکوک
 اهدناقرب یسینس رادوس دادعتسا كو ۱ و 99 ۱

 . هزوب یبراطابنراوش كرانوب هدایند ۰راروشیر

 هنسهراكکران داقوب هرکصندکدلبا ر ورم نام

 حاودزا هفیظو هدایزندءلوا ادوسقح یش 7

 ادوسو !نوسذلو هدنداق الاح یلکوک اما .رواوا

 * نم هدا علم ی-هعفرظ و حاودزا بارق جنکوا هن

 یکیدوس كلناف یلد هدلاح وب هتشیا ۹ یلکد4 ۳
 .نرک هبءرا ندهرکص ردا ویدآ رکشنلاعم 4 3



€ ۳۸ ¥ 
 رمصح هزکهدد یزکنامز ز وسا وآ قج هقبف دشب طف

 ۰ مردی احر یز کا

 گن ایا گلیم ویسوم زکروب

 .ونود ییامرواایولو مرا رفاسلصا هدهسیاموک
 اهدندنا لکد هشفدشب ۰ رارولکه رکص ندنش

 ۱ ۱ ۰ ردراو زکنامز هداب زقوج كى

 بوروسکوا رب واتقوا هن رزوا هدعاسسمو
 : هکی دید ۰ یدهلریغ ییسادص

 مادام ردهکسشموف وا رنامور هنبا
 هدلاح وا 9 یلکد« !ترا ۰ ردزکسشقیک هدهراو رام

  هردزکسشهالک | یتفیدلوا هن كئيش نالئد تایح
 ۰۰۰۱1 تابح نالواهصلاوحا لکوکص وصخاب

 لاک یدال_هابهمرآ هداب زاهد یتا رم كمادام

 : کیدید هلا زا ربا

 ىك دنا كد ىت ونمو بمالك:
 «:مرویمالک |

 یزودو توتراهداب ز اهدقاس «كما ام اما و

 یکل وایکنر هد هيا یدلیوع هل زا حا لاک ېد



 الا ابهد ییفیدل وا شیارب مه ك ۳ ۳ 1 ا دارو يبن نو و
 نی نال وا نم رام هم زوط یتفدلوا شا ردق هل كس اق هدکدلیا بارشا هند 0

 رکید نالوا زفاسمس» یک یفیدلشالک ۱
 یت مكنداق د م شا ل ۳ اتم و دو زکلاب هبا وا-دقوا ب نت

 تو سر ی سید غد یلت نخ یر
 رصحدنګا یرازوک ك وانتوا جد یراز و هوا شانی مب یزشادود یراص یر كعادام نامز جدلا ترف

 : هکی دید واتقوا ۰ ی دا ۳ 9 : نر یک شعبا رارویشاف هدنروص كج هيم هديا راس

 «مدالکا ینفیدلوا زکنوک لوبق نوکور ےس



 ۱ ییصهجرد كفلخاتنک کیدننا ! مادام
 لثا هنفا راسدتخ یسهفراعع هطوا هدعه سنا رولب

 کاخ كن. داقرب ندرابک ممیدسلو شمال وا

 تیر لولم هیلا هملول وا شاك لتر ود صوب

 هتلحهدبا :یضرع هزم ینو“ زکس رالک !یتغج هلوا

 3 ٠۰ هدم هسا

 REE هد راب یزو. هل و واتقوا

 *یدالک | نداق رکید ناسنلو رفایسم ید ییاثعم

 هدهسیا كج هاب وس یزو- یعج هیلب وس یتعب
 . . .ییدلوا مزال نامزر یلاح ندرایغا نوچ ا ثنوپ
 .  دوسخای و یلراک زور كناره نوک وا ؛لردبا سرفت
 | ندننسیطاعت زوضچاقر راد هننیدلوا یلرومغب

 هبحاص یدتسیاكقبک بوقلاق نیداق رفاسم هرکص
 هنسیدنک كناذرپ یک یرپ رای.دقود :عیطلاب هنا

 ندن کج هدا قايم یتغج هلوا هن كز وس کج هیلب وس
 هل لاح هم یرفاسس نابت بیا كقبک بوقلاق

 ا ١ «ىبمراو ء:ةءوا دك نوجگاقع وق
 واتقوا هلبا هلاخ ةبحاص لر ديك رفاسم تیارن



$ ۳۰ 4 
 هک كامرا یان ناف وانق وا ۰ ید 1 ۱ هتروص ر نامضاو كب یرفاس قاس یک حا ص ال وا لب رک راس شر

 یهبدروت و" هناح هبحاص ندی دل وا مانروهشمرب دیشاهدنمناک كلام رابک رپ رک و راپ
 یمبدل وا نوک مکیدنالوبف زا نوک 3 2 0 : کیدبد ۰ یدالوشراقیربثعم رفاسم هدن رب قم آ هوطخ جاقرپ قرەقلاق ندنس هلان

 ۰ مدیا مهلوا رظنن» ااصا ا طع تمثر ىزا مشت كن رایلام تاد هدم هسا رول قم هب راض نق دارا قوچرپ نو

 شالا هتازهر هن ا یسبدبنک زو ندیضلوا .یرنا مرکو ټاذلا یزو سو کیدالکا و یسهب .وتواکذ و ست | قارايت هدام 1

 و راویسهدق ةفراعمرپ اب وک هل وب ہدلاح



 %¥  riهک 2

 ۱ للا رترابزیصوصخ كابو ھم کب رکم هسیا
 .E ۰ رن وسلیا لوبق

 ٠ یتیدلوا شفشود فلكم تبا فرطرهكنهناخ
 ۰  كچوکو رهح ول نوک انوک ن ولاص هصالاب یبک
 . . هلارلیش یلنوف راس یتلعتم هب هسیفن عیانص وا رالکیه

 هد هيا مهنلوادع هدهجرد یحنرب هلدسذهران ولاص

 .دع ندرن ولاص فلکم نوسلوا هد هجرد یهکیا
 . رولی هللوا

 ندنصارجا تلا ورب فلكم یس ەبحا ص هناح

 ٠ قرهلا سورو هدرندکما یفاص هنعهقرا ادعام

 .  شهالصاب هنرزوا كنمهیلادنص یفتلوفرب كجوب
 رفا هدر هدشاب۰ یدبا لکد زکلای طقف ۰یدیا
 3 جک كيهچرکا هناح هیحارص ۰ یدآ روش و نداق

 ۰ وراقو ندزوتوا نال ید تلک یجنکیا بویلوا

 هسیاهدلاحرب یاش ا ںدقرفو
 رن .داقرب لزوکتیاغ هد

E: 

 3 اڪ همسلید لزوک ن دنسز دنک ی د رفا سم یهدناب

 ۰ زدند ازوک كجهلروک



 اد وا هرات او سد ی یر
 ۲ دن كاا ۷ مد برو 7

 موکت ر ۵ 7

 دوم ا ند رفوط نو
 6 ناف قنآ 0 یبحاس هناح ید مەر

 نالوا صوص هنسدلکب لا رفاس و ن
 ردا اح ۲ ییسمهلکب زار ۳ روان سم زا هت

 کلاقج ۰ نم وا لحن هل راطاکو ر ا

 هدنروص كج هدا لوبقیرفاسم زونه یبحا
 e ۸ هدنولاض هک لاا 3

 ۰ ردرا و یرفاسعر هقشب یکت

 یمهمادام هل یسعرا ورځ زف ید

 لوبق هنولاص لر هبقکبالصا یییراتیضح
  یدیا قو لو ی ی 7

E NEیک تب و  
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$¥ ۳۲ ۶ 
 قارفنچیهدنسو یه غانوق یز رابهدواتفوا

 اب ریت هنس وشراق ۰ یدلچا و-ٍق زمهچ رکچییلت
 ههم رح قرەغج جوق رب

 ٩ یللب وهرهد مادام

 "هوراقوب هليا یثاب یوبق هديا لاؤ س هد
 ۰ یکیا «دینودروف نانلو هدنشاب یناب لردا تراشا
 - هد «[ ناج ! ناج » هدوراقوب یک نکیدکچ هعفد

 ك_غانوقوب ۰ یدلوا اد یسس ناج هعفدیکیا

 تاکرا و هسفدرب یکاچ هج دلک رفاسمنیداق یتدام
 *یدایمروا هعفد یکیادعت دلک

 لزوک یتفایق لزوکیدنک هدنشاب نابدرن
 : قرهیلوشراق یواتقوا زف یصهدخ رب

 . رابخا هد هن یزکیلاع مسا | مدنفا

 ٩ ھا

 : ندانف واهدبوبد

 !یزیراب هدقودهلویسوم --
 .  ربثعم هبوب كرهلبک | ردق هرارب زق هصلا یتباوج

 . نالک مزال یسلداضرع ندنفرط یدنکهرفاسمر
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#1 $ 
 دی هو را یدک زودر یآیل !یدیک زود هد هرد ۳ 3

 هلهجو ییداند « یدنیکرب بوب زدلاوچ رپ هاب
 ءاردک زوا ردیک زاید یزرابهدوانفوا ویسوم

 رب یو زدلاو-چ جاقر لردیک ز ودر تعاسیتآا ۱ ۱

 وا ۰ یدراو هنراولو نام وه تيان هدیکهدیک
 یتسهراذیسندنو رنومهد مویلکو سوم هج وا ندفاز *

 ینا یبدلعوا هسجنروک یر ینیدلوا شفا
 قانوف یصوصخرب یمینیماصقا و لر دیآ شیتفت
 3 رهب الک !یتیهیدل وا

 یهاکناقا كسداق هدازلرصارب | تمیفح

 ! ردیشر,یلاب سبهتشیا یقیدلوا
 یاسعسا رظن هد.نقح یللب وهرهدمادام هد

 هدقانوفرب هن شاب یلشاب هدصراب هکنوچ ۰یدلجآ

 كب هلیندناکدازبویلوا یراکكسکره یتمروتوآ

 هکرارروت وا هدنرهراد كنراوا اریک وب یرفوچ
 نوجا نانا یتلواغانوفرب هنشاب ییشاب هدناح و
 ندراه ددو هنطنط نایلیاتلالد هتورثر كچ وپ

 .رددودمم ١



۳ 
 هده رج یب بواک ن دهوا راسورخ نیلحایص
 مدسلوا قج هل راطا هسیاهل ۰ كدا زلواروبح

 لج هکغلقج وچ یسېه هده سیا راو كتحابق كيب
 | مهدیکا عهد یک اویدا ۰ مدلیا وفع هتشباهلبا
 ۲ مهسيازغا هلجم ردقهنسهجرد لوصكىاكما اریز
 ۰ مهروک هلی یتسیراب كمراشیا كج هبروک نوک و

 اردارپ نوسررو تیقفومو تعالس هللا

LK EE oi ROD f a iE EDS, ARR LS 

 هر ۳ ۱

#۸ 

 4 0۳ت

 ترد حج وا هلا هل_عع یز رابهد وصوناعاو

 ندنا۰ یدلیهنآ عدآ حبوا زکلاب هدهسیایدنآ عدآ

 نی ,ندلو هلهج و یداتعم یک:امزره هسیا هرکص
 هدربهزاغم و قةابهقبقد رشیکیاررب هنیزوب كنداق ره
 زار نوا اشا# ییابشا ناوروک لزوک هنزوک
 هن رارطاخ ءلرلمدآ نالوا ییا هلخ یکكعءا فقوت

 هد ویسوم راتیلوغشم نالک مزال یرلمامروتک هلرب
 «یدبا رارویردنافارسا یتنامزقوجر كنز راب

 شبا هلجعابهد ندنوب یرابک سراب ٩ نوسرایهت
 ۰۰۰۰۱ هکر لم هروک

 یدک زوا یدک زا 9 هدن رللاصام قرش مزب
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 ؟ ىد فحەدوب + . زرو
 تسار اکب هدنراولو ناعوه نوک نک -
 یعشاقسیا شنا ندنب نوا ققای یراق

 EE ی لب

۴ 

 2 يخرب هلبوب هنتفآ رلتبداق ېڪس و

 شمر واک یربخوبنامزوا ۱ ری



 E e ۳۸ و

 اد ینیشنالب دلم
 | دعقلقجوسچ هدیرابش یکتا هدادوسههدقشء 3

 e ۀجرد یدنک ىمسق نداق هصاالبو ینیراکج هما ۳۹

 اتو هنزاوس فلج وچ كنیوقشام نیرخرم
 هدیه تفادصهدنج نوسجانداق ندنکچبهدا
 . . ید ییکجهکمزا كمالروتک هل هرطاح و لایخ
 ۱ هنقالو- كم ویلیک طقف ۰ ىدا رویتالک ۱4 یلناق

 3 ۰۰۰۰۱ تابه ؟یدا یمروب رک

 یتشیایتغاهوف بونیک یز راب هدواتفوا تیام

 روصف قوچ كياهد هدننلا وناعقا و ۰ یدایهروت
 . یقجهیهناوا وفع كجهب هبروک روذع چ هد یه
 . . هدایزكي ییسیدنک یتمودهدهسیا روبلو روصق

 هلوح هلو هدنوک وب هل .:هج شا قلصت

 _ ندوپق ما یدنروت نما هرب هدنس بچ هدلاح رب بمب

 . - وطیک شاک یشرندیکی هشرطاخ نکیا راراقیچ
 38 . ؛ هکیدروص قرهنار

 هب راب انج یللب وە رەد مادام هلت رافسند زکف رط رس

 هدر ارس كا راپاتج مادام هدالهسیا رویدیک
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 تاب هک ییفیدل وا نداقرب شزصوک تفاد

 تفادص هدف نداق ؛لردا نایمرد هدنماقم ت ن :

 یواتتوانابسهرب و لافحاالصا هنسلهنلو هناقشاص
 هلزف شید لوا شلوب یدع ءاکو هدکمرودلوک
 اوه راس كرا بوسلوا كلر لت
 ندنو یک یکیدمهزکب ج* هشاوسن ناتسوپ

 هل ردا نیم أت ییکج هبمهزکب رعلارخآ ىلا ید هرکص 2

 .یدیاهدکلیا باج ینتریح رظنلواقوا "
 نالئدنداق نوجا داش را نتسود هسیا واتفوا

 كنم راحت ناذلو شعاقبص ردق 4 امز و اهدنفحقو

 هدنداق نوسلوا هدککرا قرهلالک |ییم هے هات
 هشندم “راد زونه یحاهناتشام تفادص ن
 منو كج ەل هلو دند زا رام نالوا شمام رک

 ره قرهلق دود یرااکد كرام نالوا یخو

 .هبهلوا رد-ش.یشر هنشب ندنامالغاص «دنراشیا

 یتامالخاصو د هدنراتبهدنرلا دوس یکیراقچ
 لر« هس دم تالاک رانا نا هد هسا رولب هناوب

 الغالصو تقادص هیکدهلورلبا یرغوط هنیدوصقم "

0 
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 رانو اص ییسیغاشاندنلب و یتیرانلاقتلوق و یتبراچ
 - هچرف هیدازوا نوزواییرل شدو ندقماهب هلا
 نالید ییتسار كران داق هدزب هن راشاقو ندقمال

 نوشروق ص وصخ هکمروک یشیا یراکدروک هلباایوب
 یب رالاوندقدالهداموب یییرلقب و ندکدربدزک ینیرالک

 یددیرلقا رط بو افیاهدرب هد هص وصح تر وص
 یکلیشب تردینولاتاب جواهرکصندکد هایم نچ ماو

 هلتهج یرلقدعشقای ب ونقاط بونیکیتغابنویب یتلا شب
 هنلا لوص تیام لالصاحاو ندقمراقچرارکت
 شبا ییالوط ندنفل راطتباف یناوداایکج ہیک

 هلعم و تعرسرب ترابع ندک طب هفاط هدهقیقد

 ۱ یدلا ییمکح

 یتلاو لوس لصا ؟ اب رد یقعرسزآ هدو

 نوا كقيك هنسولابكن ریفس ایرتسوا ماشفاوا,
 ارجا هلا لف تلاونوش هلتهج یکجهدا ارجا
 هدلاح یکیدننک واتقوا ندناب رب ۰ ردتلاوترب شقل وا

 ماود د یرازوس هلا مویلیک ندفرط رکید

 ردقه هنسندنک كنس» رم هاک مویلیک ۰ یدبآ رویا



5 FF 
  = 9یکیدلکن دلا مل هقاب ۰ یجهلوا هلبواقترا

 مهسیا رولبهروت یثبا جاق :نجهدلاچ دف
 اّرمسوااما مردار هن راب هدییسهبقب ب

 هکنوچ + ملفلوب لاح همه هدنسولبكتوقم
 شمالک یز رابهد قودهل ویسوم یرترضح ا

 ایرلنمهریو ولاب نوجا مب یجدماشفا نب ٩
۰:۳۰ ۲ 

 یبشره كممامربو تیما هثیشرپ جالا
 هد النت ص وصخ ابو كما قلتق ۆرهلو| لک رپ
 ههل كن رابک سرابوب قهراو هبهجرد لوص
 ل وانف وا د نوک وب پول اند سو خ لاو

  : ۳هدنحش|قاناهد رد هقیفدیمرکب یسالرف ن

 َ  ۱شیرک ۱ هدهسیا شلک هعوقو ,رکس نقل
 هلند« یمالرف » هنسعا یا شا ندقان هدهیقد

 :  7 3ندم 4ویزا یز رابهدوانف وا هدزر ها

  ۲زرد « ید) ۰

 و بتا رەينا هلب راقا بچ تانازوک ً
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 مروییدلا كلرتءزس یرلبوتکم هنشیا ۰ ۱ 9

 یفینصیالوانقوایف ,ظرپ نیلاقو هجوق مویلیک هبد . .
 ا < یو ر درود یار هس رژوا

 یدبا روپلیشالک | ندنفلناعثیشیغیدنلوب . 4

 رالاعر نانو هدنرزوآ یفاط تلاوت و اتفوا
 قرهفاب هتعاس :

 - متقوکنوکوأتاذ روی یهلیوا ! وا
 نامه «یداكحهبعا تیافک همراشنایکنوک و

 ییوتلابینولاتناب هل رلقاړچ كمرازوک بو الرفندمرب
 یک مد ال هقاب ۰

 هل وس یسعالرف ندنرب زونه هدد سنا یدد

 شروتوابوعیجهنب رزوا راتینصیهط وا نو روط
 وا ر هج هلوش ككرهنا هنا یعات هن یدعشنکیا

 کی دید مویلک . یدناز :

 میوشقرهفاب هراشباهقشب نوک وقترا س |
 كسيلمراتروق ندالبوش یب ! كسيلمروت ییسیا . 

 ندراقلتهودالوب كاینوش ۰مردیا احرك ! واتقوا

 یر



 ردفو هن.داقرب لاع هتفنشآ ۳ 2
 ٩ ییزلراط هید « ؟ یعرولب زای راب وتککم ۱

 را دنیا رب 1 س اب ی

 شلتوس اکب یتکج هلی هناوب یتجوچرب نوردن
 زانا هکمردبانیع نوچح*> مسومان یدیارآ
 داش 2 جوز 4سنا روبل ن

 رده هدراب وتکموا ۰ رازازاب بات رکیجرب

 | ندابولوا یرغوط ردفه ها وا لو طم
 ِ صوصخاب ۰ رار ود ندمکح یکراهماق ب و رک

 .  كفيدلواشمزابهب یلیاوم داد

 3 جا شهزاب هنافشام رد

 5 اپی زمر رب وتکم ینیدزاب هنسهقوشمم ك انشا

 ۳ رازوس هنارا ودصا ۳ ر وهاصو ام هناقانش» هب
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 : کی دید هلیابهلیاب ندکد وک

 : الاس ن | هاوقج وج نوردفاص هاو

 3 ۱ ۱ كسیم هددافتعا وب هدنو رب داق

 E ؟ ردبءزا ران داق نابق هنمدنک --

 ٠ ىزارا تا ببم ابج اما ردقو چ

 هلل وس ندنفرط كکرا كب ندافر ت ؟ ردنرابع
 هن سلدنک هلا 4 امام 6 هدرروک ینکج هل

 ٠ هنا ىب زوب ندننلا قاوود جوا اعقاو ؟ یمرایف
 كي كلل و هرءدمادام ۳ هدهیسلا مدمهروک

 ند رلزوکكج هلب هلی وسندنف رط كکر ا نویلیهرب لکذ

 موزوف ها قارم ۰ مرولیهیا مکح ینفیدلوا
 | قابهکهعا لهأتنامه نج | هغاقارم

 1 یعد یشرب مغیدقروف ؟ مهیا قا ص لصن بس

 -  وتکم هل ذاعماب ۰ ردمرلبوتکم نالوا هدن_سیدنک

 ۰ وا کكسرولب ٩ هسیارردنوک هم هج وزیمراب
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 ینسایدموق قاعنانصت نوک ارباب وک هد

 ریناهد هدکرت ین رکید یسب رب تیابن ؛راراپ وا
 .زسافوهلقلنسنا هلناسیخ ینا یرکید ۰ رولاروط "

 ندنفیدنلو شعالرضاح ًاناذ یسک | لکوک

 رولو وف هنسافصو قوذ هنب هرکصنوک جوا

 ۰ روو وا ینةشام یکم
 هلب وا هداید هکمروای مزب زد مرولپ س

 یرادق» كرانداق فنصو هدیه ردراو هدرلنداق

 كابقروفندنوب !لک د هلب وب یکمزب نکل ۰ردزکآ
 ۰ ربو لا

 رجح ر ٩ هکناص كسروبقروق ندهن
 ؟ یعهد ررودلوا یکی راق رولکب والاقاب

 .رودل وا یتسیدنک هدهسیا زم هلوا ردتقماک | سس
 ۰رداکد دیعب هد كب ندلاقحا یس

 هنامزوا + یدراب وق ههنهقرب یلکروس واتقوا
 شاب یدیقلاق نکیا رروتوا هدنا یغات ردو "

۳ 

E 
“4 

IS 

 ب
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 ٠ یدرووا بوسیچ هد رزوا كنب رايت صو

a 
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 e جش ردف یکیدوس ینب كن داقوب ۰ ردنجهرافیچ

 : ۰ ردشهال وس ندنفرط نداقرب مججهتاکرارب
 مدآ رب تدب كب نس مود هسبا هلی وا --

 قنلتعد لوب لا هداید ةه ارزا ثك.ژعا

 ۰ ردکلیوس ندنفرط نداقرب تک الف لود لا

 *كسردا داقتعا یتسوعم كئيشرهنس --
 ود مب رولک تبا هتشيا هدیثره اما -

 دب كوس ندنفرط نیدافرب ۰ راقیچ یک یکیدنوش
 هدنجما شالت ردفوش نرکوب یدا هسلوا یلتخم
 یتاتخ د وب ! ها ف .أت اذهمم ؟ كدیا یمرونلوب

 یب نداق رب » ۰ ردیش رب یلابخ فرص ید

 ةقيقح قاشا هد « | روی وم هبیسردلچ
 قوچ نوپ زب ۰ ردکعد قاباق هنلایخ یدنک

 :راروشپ وس نداقرب هل تکرار ۰ كدروک یعلاث»ا
 نبع كب راد هنن راقج هبل ربآ ندنرکیدکی اهدرپ

 هن داقرب هقتشب یاکوک تاککرا ہرکص ۰ راردا

 هطوا ۰ردیا لیمهککرازب هتشب "یلکوک كنیداقو
 نوسمرب واا تیب وج# هنرزوارلایع نالوا شلدا
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 ! كسكجەديا تن واعم هدیاب و اکب ۰
 قا وود هايس رب تاق جوا هدد زو لک راه قبص مص ردق هغانرط نددت ندا اعقاو - 39

 هدنحارهرز ینیداق لزوکرب هکر ر هن ییفیدسل وا نداتر لزو که دهتسپقآ 3 ۱
 ۰ مرالكا یغیدلوا لزوکلاجرد ها

 ۰... رع نو لا یون یللب وهرهد مادام در 1 ۱

 نره دولت نت ل ۱ n درنزغ لبه ؟ تسردپا یدهش ! ردنکدازلیصا هکرویلوا

 ریت نوا كنوب یس هد نب هنشپا

sS N و 

 ۱ قدزمف ۰ . رد شج هفاط ی را ن

س
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 ! كلم ردکلعر .زلتباق هنلافغا

 ٩ یمکلعرب یلداریا قنارف كيب یللایونس ےس
 ؟ اب ع یمهدنتحم هراب نب س

 هدعاسم هل هأت ن موزوق قاب قو

 ۰ یلءربک هجرو هدقنارف كیزوب جاقرب هدعب ۰یلع

 كنسیراق هلا هراچنوجما كمهدوا یرلجروب وا
 ندنو ۰یلغا لهأت نوجا كمهدوا هلسهم وخارد

 ندرلتاتنج كوب لا یش نالید لهأت هصب هع سل

 ندزهگ یعسشیا یدنک نم e : «ردوددعم "

 ترابع نده تمدخ تک هیت سیا رب 8 هدەر

 ؟ یتحهلوا

 امروا رها هدلیاسرو نوک نچ ایناه -
 و وا ی تکیدروک ربارب هلع هدا یفح

 ۱ ؟ یکدت

 زر 1 تن مدالک |



۱« 
۳ 

 1 تا ید ۲

ON. ۰ر اهدیشیا  

 مانخ هلعولوا هده | ولاهوودرپ توا ۽

 و-.وود هلبلاع یاراکب ! ولهوودر ق

e E۰ س  

 هتشیا س هسرولوا تیانج هوا س

 ۰ فج هلو ینج هلن

 ٩" مهفاب كسرویدا جور هلک ا

 شتسرپ ناباش هدازایصا لزوک 0
 شامر و ربخ لوا اهد اکسیشیا ! هلیا زغ

 ندسشاب یمگ؛دوس هک مدقروت ! هلراط ۵ 5

 هغبطل ۰۰۰۱ هد كس هيا بلج هندنکہ بو

 ۰ مدقروق هد كسرربدیاج ینب | هفیطل مرو
فغم وب ېک كنس ها قدی با

 ال



 بو
 1 :هکیدید قرهنازوا همویابک ىلا هدنماقم

 3 یرفاسم ناک نکریا ردفوب نیلحابص س

 ۱ رک ۱۰ راردیا لوبق هدنسهطوا قان هلب و هتشيا

 4 ۲ هم ون وققا تب 0 شاک نکربا اهد زارب

 ! مدیا وول هلو

 اد یمویلیک یرلهفیط) واتقوا

 رر داو که لب هحهلضف زار ندنوز یتحو

 : هواتفوا هعفدحاقرب

 هلیس و نوا كلوک اياد هدنوربنومو --

 یشرب ج ۰ روک مدسلوا شاو مهن ! رروطرارا

 ۱ کهن هوا شان وس
 . كواتفوا حایصو هدلاح یفیدلوا شمر دید

 واتقوا هجیاوک ېه مویلبک هب رزوا یسیدرقلوش

  كشيار مه. افلطم كنس !نوربلوم سس

رویاوک زوب ج حابصو هکردیللوا
 ۰ 1 

 ۳ تعاسرب نوکر امتی واقول توا س
 كي اکب نس ؛ردقوب زغامز كج هبدبا بئاخ هلی



 رردبا هحابمهلبا واتقوا راداکوب نوکر یت
 7 واوا ۳

 ینانوب مکح دوهم هدنصوصخ لوهأت ن -

 رهلمأت نکیا چک زوسه ناسا ؛ےهدنداقک
 ات زارب :رولوا شا هلع لب هنس

 :ییدبا ند قور مولا یه
 قلوا شنا هلع هسیا ندقنوا شلاق ےک --

 یربجاهدر یاواشلاق مک ارب ز ۰ ردح ج سم
 رک | هدقلوا شعا هلع ۰ ردنافام رب قج هم هل

 ندکرک ناسا هسرولوا ثح هلک هوو

 قوقح كنلاع لهأت زارب هل روص قمریچا

 ۰ رولیهدا فرص هنلاع یا راکب بولاچ نده
 واتقوا هح رک ردق هنسهطوا یتاتان موب
 < زکردلک شوخ » و قرهروتوا هد

 شا
a 
Sy 

۳ 

٤ 
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 8 یترغاج وورود ویسوم زکناب لر فیمرپ وهم
 ۱ كنسیدنفا «یدلیا ارجا لاح رد یی ما یکی

 39 كفزوژ یکیدلب هنکهدنامز ردف هن هلجګ لا هل وب ۳۹

 5 ا هدق ود ۰ ردنش یعیدل وا شعا 4 رګ هان اعفد

 زا اتكمرازوک زغاب وا رواب وا ندوش وا « یزب ر

 «مدنیج یکم کیدناک و ینالف ینو لاتا ره هنسا هل راق

 شايب هقبجهدتعاس قڪ یکنالفا ۷ هد ران وک یکی دید

 :E یلاح ره كن رلیدنفا رافاش وا ۰ ردب رحكفز وژیجمردا وا
 رایدنفا هکرروناتط یا ردقوا رازولب یيا ردقوا

 تفرعع رها وا شات ردفو یب رایدنک یدنک

 + رارولوا شمراو هب ورلیاكی هدنس هلئس» سفن
AEN FDةَ  

 ندزب راب هد قود ههاب نورین ومهد مویلیک و يسوم

 تباف هدنشاب یکیایمرکب ینعب كج وک ردف شاب یتلا
 ۰ ردیلناق یلدر نیکنز تیاف یلتب شیقاب تاغ رابک

 ندکلک هبارند یکیزپ راب ود ویسوم هدیراکفا مه
 . . نوکره یلوا مزب مه هلا نداقرب نوکره دصقم
 E وص كمر وچ تفو هدنرااع شواو شيع ولردرپ



Ey ۱رنو ز/ونهدوی سوم طق ا مدنفا ا ون  

 -هلتهج مکیدلپ یغیدلوا زکتسود زر زع و ۳ 4
 م نمد 9 ندمهجهمهنلب وسا ن ۲ یر

 نکرا كب حبصو دم .یدب کبک
Gt ۳یفبدلوا یراشبا مه« نکل ۰ هرز  

 1 هددسیا مديد « نەدا لوبق تراز ز ابلاغنوح :

 هسلوا هلی هدوش وا » نوربنوم هدوپ
 5 هضرع هزعدنفا مدلکهتشیا هد« | ا ۴

 مو د تاطااخرا ید نا
 شیایکنو کوب ! یٹقوچ .ریتیلوا 3 4
 1 لجو مهم رب نکیاشعاطشلوط ًناذیمارغ رب ات

Eهد هل وس | هسیا هن ۰۰۱ اه قجدنلوا صا هد  es 

 ا ۲9۰ هد-کعا هیون یمزاول تلاوت دن ! ن وس

 و ۳ ۳ 3
 * راروس ر د شعب ص sr 11 شی

 e روک هد نس هثشیا ار زا تیا 1



 و
 هیت یتهزاول تلاوت قاشوا هلفلو شمرغاچ
 یلزارمحا یلزارنحا و رو زک قافوا یافوا نوا
 د واتفوا نکیا ردنا رلشحدرطاب راق درقاط

 هنس هج رونی ڈیا بوروک هدنساب ژر یرلنوب
 ررو تقو هد ااحرب قثای وا یراب رو وا یراب
 لاک كرهریک هب ورحما قاشوا هدرب ۰ یدبا

 : هليا زارتحا

 ۱ شاک ىج راب ژ رب ه صدنفا ج

 یکیدلی وش یزوس و هعفد كلبا ؟ یمنوسمد

 هدای ور قرهلاب وا ندوقب وا زکلاب واتقوا نامز
 هغاشوا یزوسوب یکجهبمهرب و لاقحا هستشیا هلب

 : کیدید هند زارکت
 و كحابص ٩ دلوا یعلد | فزوژ -

 ۱ شما یعرولک یحراب ز «دنتفو

 نو رب وم هدویصسو» هک لاةحا لکدن

 ۱ ۰ ردوا نلک ار ز ۰ردیللوا شاوا ید
 ٩ شعا یرو ناک هتراب ز تقووب ماج --

 ٩ یکدلئوس یمیدلوا هدو وا



 ح 3 ۹ 8 ی
 را ما ضەب اردک هنسب زرت قو »

 یکیالبا شرابس كرف رب ناسالوب ۳ 7 تو
 یتناتسف یفجمربدیب یک كمادامرب و قلا یکلزوگ

 ییز یدنک هدنسهئسم یسع ردیاب کا نا

 كمروک ییسارتسیدوم كمادام وا نوجنا یمیر

 یدیرانو کی دا راو اهد یشبا شب جاوا ي

 . ..  نوکوا كواتفوا ههاوا مضنم هراشپا كوپ ر کی ۱
 چ .  ندوش وا یفو هلطوا مات ینمب نکرا ردقو

 قفوا ملن یتی روبحم یءدنص وصخ ی سای
 E ۳۹ ۰ رولک م

 ۰... نامز یقیدناب وا ندو وا یزپ رابهد واتقوا
 ۳۰ :۰.اتاد «یدمر و یالتآ «یغاشا ندنفاش ن

 ۲ ۱ تماس مرا هرکس ندقدسآ شب زر
 ۲. اخ هلا لاح جوک قرنالرا ووب هدنا ین

 E حاقرب ندنداتعم نوکوب هصالناب نکیا رو

 هلکلاب هلذهج یغیدلوا شما ید لوا تعاو
 نامز یقیدناب وا كلبا ۰ ىدا رویمهجآ یب رزوک

 ناشر ق درسا هنسهکود كعارغنج لقب ۱



 ۰ و ی ۸ $
 ۰ كیشوروک کر ا دوخاب ونوکوا ندنکحدب رههر و

 9 هدیییاسبحا حاقرب ییيدل وا شش هرب و زود نوجا
: 

 ۰ ۰ ردکحهد ات ربغ هکمروک لوا ندعاعط

 هرکصندکدتا هدیما_عط 4لا ندا لزوک

 نالوا كج هاب و و هه وا هدنم هناح راف ایم وا

 ۳ اب رقیزپ رابهدوانقوا اصفاو ۰ ردکجهدیکهب ولاب
 تاذر نالوا للة یسلوا نیسعت ریس هنبارب

 نوت كسراب هسیا روح ردقه هکءا دوجو

 ندنس هاتر او عفانم هدونحوتاتا هدنس ولای

 ۰ ردراکردیب روبج هدینالوط

 4 ولقهسا هرکص ندفدقجندنسولاب هاریفم

 شمروبت یني را شبا نامزوا قترا و لجهدیک

 هدافتسایک یکیدتسبا هد ن دنس هی كنق وندنهندل وا

 2 ا
 ۳ :وکوا راشبا زمگیدلبا دادسعت ردق هاروش

 ران و بولوا یرایدبج لا یرلکوم لا كلراشدا



0 
2 ۱ ۷ ۰ 
  لیوح هنعندوا یتسودوا روا زا

 هنادم توادع هنرزوا عوفو ببسرپ اک pk هد

 نک هلمدآر قید اط جهیعفنآسنا * 7

 اقلطم یا راو یکیدلیهلوا ۰ نمهلوا نشد دا
 ۰ ردبلق وا دعذ

 دارا هرکصندکدروت یشیا راو ۳۰

 32 نامز هدابژ ندرت اس زی ۳ كنب رم

 9 0 یناوسیح ار ز 7ردراکرد یکجردتا ف

 ۲ ۰ ارج یلاحره یلعا قوس هو كنم وا

 هجرلکس و ك رزرو راد هاوي“

 ؟ ىمرودوالاک اهب رن زسک ءاز و هلب
 رشا هرکصندکدت هدیه رحت ناو

 همداقرب رابکو لزوک تباغ نوجا ین
 شقبک ه هطنافولر هسبا ردیک هباروا ۰یدبا وغ
 . قیچ نامز یکیدنسیا ردبا ماهط مایع ی
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 مر اوه تشذسنوتب کارد واتقوا
 دلجتردهاکحو اریز ۰ یمذشیرک هب هباکح نسل
 هدارو ۰ ردشلوا یتیمز كنامورر مظعیمول وط
 یهیاکحوش نوسجا مزب یتشذکر سرب زکلایهسیا
 ۰ ردشلوانمز هبلنرت

 ندوموا لواندنداتعم واتفوا نوکر هد ران وک

 هدرابن فصن مام هسیاكلیخکر او ۰ یدنابوا
 یکنامز ره ۰ یدایشر هدنهحرد كلب هنایوا

 یبسكنساب وانکربآ ردفوب قرهلوا هدنف الخ یتدام

 ؛یدبایسأوایرلشیا قوچرب كج هل روک نوک وا
 ؟ ایزکشرداقارم ییغید-لوا رابش یک ه كلراشیا وب

 : یدیا راشبا یکه ن زکفاب
 كنتسود ر هدجوا تعاس رهظل ادب الوا

 تسودربرکید كنتم ود وا هکیدبا كجهدیکهنمهناخ
 كج هیلیا نیبعتنطئا رمش كنوللهوود یکج دا با
 یگارغتسا هنسلد | والد و وددت سود تسود ۰ یدبا

 1 ییدنلدا وللهوود هند نعد 2 زکیدلیا

 1 وهظ كت وادع اقلطم یش نالسدنعد1 یمرو وا
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 عرب هدر ۰رونلواقالطا « یلامرایکات هل

 یاب را نالوا ندنداق كرنا هکردرا و یلط راب

 .روهشم لا ران داق ندا قلی و وا دورات ا 3 ۹ 1

 6 ذهل رالاچجو نسح زکلاب یترهش رکو ند 8

 هدانعلا یلع نانلوب ترابع ندرلتاب

 دسیا یرلککرا بول واندناترپ اوھ ناوس
 ض نکل ۰ رولوا ندربنالواقوچ یسهراباب

 لزتردقهنلاع راک یراب یابرا كنلامرابک 2 ر

 كنلاع را بک یری د هرک ضعب یکیراقدرر

 ردا ردق هنلام رابک مان ی

 ی E E ا یز قم واتقوا 2 و

 ۳ E دزو 1 ر ۱

 o ید یتبعع یزو فو

 نود ۰یدیا روناوا دع یناووژ "نود كش

 . هدرلهج ردقحهلل وا دع یتفآ 1 را E نا



 $ و
 3 ۾ کیا تاذ وب نانا وا ندوش وا نامزوا ۰ ردا
 هدزارب لره هدا ارجا ینتلاوت قحا هدتعاس

 اولو یرزواماشقا هرکص ندکدلبا یتلاهوبق

 هبورفلادعب قرهشالوط یرلهریسم یک ینامروا

 هتتشیا یزودنوک لصر ۰ رایالوأت "ییماعط ماشقا
 یجهبولف ارب ز ۰ ردهرکص ندنماهط ماقا وب

 هيا تجهدیک هرلهرن یمهراهت زب و یهاورتابت
 جاق رب اب رنک | بولوا داتعع كلدیک هرکصندماعط

 راموف هلهو ندنکیدلک مزال قعروا شاب ندر هرب
 یرتیلوغشم ندنبدلوا یسهصنلک كوب كا كرانو
 لاونخاك رئ ك٤ا ماود ردق هلل فصن اماد

 - هناتسرپ اوه ټیلوغشم هدرب رک | ۰ ردندنسهیموب

 هحارص هدنسهقرا تیلوغشموا | اب راو هسنا راو

 ١ ردد نیاردایرقدخال وطردق

 یرارظن **لصالراویسوم نانلوب هدلاموب
 هدناع وا یک یرلفدلوا ران داق نالوا ندناکدا زلبیصا

 . له روهدا زلرصایرارظن لصا جدران داق نانلوب

 E نالواهل و ۰ ردصوصحهراوبسوم یلفرش یلناشو



 ندرلا لپ ءا لوي ا اب کا رنو رب 9

 هل و هنرابدنک د یرلت ورت یرداریا زرو دو 2
 . رو هدعاسم هکلیتهربکب تقو زسچوک زس 2

 لناقلدرپ هدنمان یزب راپهد قود هدنابم رنو 1 8
 هلا كند هنارف ایلیماف یییدلوا بوسف» 692

 لالما ام ها بوران 2
 هلا تائراوت مبات هدلاح یغیدلوا تیاب هت 3 2

 2: دن راهبعش ایام قوسچرهروک ذ ما 71

 . لماح نکا ییمان یز راپ ه نود و شلو ٠
 نیا تباصا هنهصح یدنک هسیا واتقوا نوا

 م
 رمان وارد كی یک « یجب اشای هو« سنی ۶ |
 ید لواقوا ولت. یاثءاراص نالوا دا 4 ۱

 , «ملولح ۱ نر یو ج
۳ 

۳ 
9 7 
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 هه رانبج هدنغشاق كنال وا مر ¥

ا < یراب هد ماد دنارغ هل و ی هباکحوش
 ۱ 

 ا هامور لەخوا « یرلمادام لوپ كسراب »

ا هرف زمگیدروک
 كدلبا 9 هن رزو

۰ 39 

۵: 

 . -وع هدنفرطره كلاب وروا ا هعوهواوه

الب روک هدنروص رب پب رق هتم
 هدهسیا ندلاوحا ن

 9 

ت" سراب هدنصوصخ كتسرپ اوه
 1 زو اد نو

«ردرهشرب نابغلو اهد یارب
 ن سراب 

سا هسیا رووا دانا نامور یکناه ره
 ا ینا

هوا لباق كمالدبا ان هنن رزوا تالئسر اوه
 ۰ ۴ 

ا نااتچ كنيحاموررپ
قشب نامه یکجهروک خ ت

 | ه

رزوا لاحوا هکردقوب یلاح .
 ۱ نک یماب نامور هن 

 نو وا





: ۷۱۰۳۵ 
 درج ندهراب ناسنا هدلاحوا هکرواکمزال قفل وادع
 مکح هنعیدلوا شعا درحت هدندنهاناسنا هدا

 روتفودرب نابلوایسهراب رب هک نوشود ۰ ردیللر و

 .هلب هدارابنح یتسیدنک نوکوب فوسلیف ممرسر
 یشورف هجولنویلیم هک نوشود هن ۰ ردهدلاح كج
 یتسیدنک افا لیعاعما یجاحیلغوایجنزاب رب نالوا
 . هلبیسح قاشادقرایکسا «ردشغا تئاغ ندهنروا
 اس طف ۰تیادیماندناعادیتن واع«كج هلي هلکنداا

 ۱ * مهر و رابللست همهدلا وناق هم راقعهدیکهدرب وهدع

 . یدک یدقیچ یتدحو كرهیلب وسیزوسوب
 . یتربع نالق ؟یدلاق تربع 4 ندهباکحوب هزاي

  یتسهداف زمدنک تاذلاب لهسیا رولوا قج هنوط

 .هدیا دیفتسم یرمدالوا قهسلوا هلی كجدیهروک
 3 ی.هلاخ ل_زمص هنمدالوا هکنوج ۰ ژرولب

 . ديظمتورتیک یماباب كناغا لیعاعمایاح دوخابو

 هی رت كنبندحو روتفود هزم هشلاج هنکرت
  هفردنازف ترد رب تلیضفرپ یک یلیصعو

 متا *زروشپلاچ
 -.ممجچه وهههمس



gin} 
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 ىد تر نیکو
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 نارغتما قرا * یدار هتشدل وا کا هنروص "
 نهج یا قدی هر - الاب ۰ ید رویلبا

 یکسأی 3: لص هرابهب هکیدقاب یرهناروق لو
 ا رویت وب هدهنادیقال روس وب نی

 0 ا يتدحو E لبات كم ردت : : 1

 ی رذ دهن وآ هدسنعح یه < هل سم هراب هدهسیایدآ

 قلوا ی لا نا ماد یاد 3
 ندکلیوس زوعر نوسلوا قجردن و 2 هرزوآ 7

 : 6یدد ٠ ىدمەديا منم ادم ۱
 هلباهراب تداعمصرههداند | یحص مز زص

 هاب ینوچ ر لتداعس هکلب نم هلند دوو "

1 

 قو هراب هدلا هدلاح و طف ۰ ۰ رولب هل وا هلا :
 ینهراب هکلب . ۰ ردلکد یضحم رادع ترا 8

 دع تداعس صح رادم یلوصح كن رادنفا یقعنازا
 ترابع ندهراب هبناسنا تلیضف الاو ۰ 0 )
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 نا اندام ییالوط ندنسهلوپ شعاشاب یک یکی
 : <یدروص یندحو ۰ ید رویلبا نانثمطا

 یهراوزکر ببدنرب نوجا یس هرکصندنوبای -
 ! قو -

 یزکتعنص یزکلع یزکزه یدنک
 یزکفیدلوا مورح ندننبزم كليبهندبا هیامرس
 هیامرسر یاهریل زویشب جوا هزمس یراب ۰ مرولپ
 یمهت ران یبهغلفارمص هل هاموا مهسا ككرادت

 ٩ زکسیءهرولب هنازق هرابلرهلوکو د هسیا ه هنره
 - هلب هبهدنفرظتفوزا یی« یلزویشب ج وا وا -

 . هنازف هراب هلبذاسحا هام رمسهدم هسا نیما ندمج

 کد نیما ندمکج هل
 جوازککیدلیاتراظنهنروما كزکردناق س .
 ؟ یمزکیدمهرکو الوب قمنا روه راب هدنف رظ هنسترد

 شامهنرکوایمید-نک مرد ناق اقاذینا -۰-

 وب وكنساباپ ۰ نوسلی هترک وا یجداکی هکیدبا

 تسحر یجدهظفاح تی نموا هد هسددیا را و یب رب

 زی ی ی
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 ا . لدراچروم ندراجروب یکوب وب هبا زب 3

 هنساک ذ الوا كنتدحو روتثود و

 ِ قشام هنلاک اب لاج هدنساشا ی رفت كو وکر

 ر ۰ زر هدکم رب وتی ا هنغردل وا ماکب لس هفرطل ی رد

 » هما 7 ۷ /

 ندنرزوا ىلدهأت كنيادحو /
 یآ یتلا زونه

 ناق نوک رب «دلاح یفیدلوا شام

 هسیلدع ُهْیارجا وق بولک قرهالغآ یبهدلاو

 یبهجوف و ینغیدلرافیچ هغلبناص ڭغا رق ی ۳

ترەچاتەف طر نا ليما یاس لغ وای
 ق

ف دو و خر هر
 رابخا نر هن ز

را بت یدو روتقود *یدب
 7 نهم اد 

۳ ود تان را 2
 چ ۰ یادم 9

 1 lS رغتسا غای هجم هل وب سو ام ردق یعیدم

 هدن راکدش ريکهلاهسح حانجاب یکیا تس ود یا
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 : ندنف رطكنا هلذعوفروف ییاغوا یحزاب هد

 ! باب لهمسیا ربا ه س

 ندکتریو یرماوپهچرک  کیدیاشلا نیما
 رادتفا هدنن هت شا » یدصقم كناخا لیهاعا یساح

 . . « روکیشیاو راو هلباكتورث یدنکنس ۰ شماملاق

PA ی LAE SEE RT ی e 
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 هده سيدا شمالک االعا كب یحص ییفیدل واكمد

 ر هن دا ةتعا نمسح و یک دنقح یدنک كن رد ناق

 ۰یم ا شەر وول وک هلا یتیم "هدنخ

 .. هلاخ ؟ هدر یتورث یدنک |نوسلوک لصن

 یس نمر, قنا كشبع مزب وب یش نالاق ندماخ
 هدنساشا زادرهوشنحادفا تاليا اهد هکی دنا ۱

 ۰ یدبا شم بولوا وحجم
 یناهج ندنعوفو كسالفا یحص ربارب هلکنوب

 كنمان یلغوا یح زاب جد زارب و كماعا رادربخ

 نوا یماشاب هدافتسالاب ندوتیدمرف یفیدلوا راج
 رب هل وا هللا ریه قرهلوا فلکم كب یني زیدلاب
 هرزوا قالوا یفلوشراف چ هک دياب یتیعجب چون

 لوپ ندیکی هجروب رب ردق اريل كی يکيا ندفیچا



 6 ۱:۷ $ نم

 یکاوبا یراکدربثک هلا لباش هغلافو یرنادو
 ندزو هن هنابر تلادعهساکمز ال یراقبت هد |هظفاحم

 . روکیکیدقنک هوه كنهلکن دباه ؟ ردکجهب روک

 یتریغ قغازف ییفزر هلیرت نلآ هسیا رولوا كچه
 نیکنز هلیعجهثیبخ لاوم| سکره قرهبلاتهدهسهگ
 كی یک یلغوا یجب زاب هکوبلاح ٩ یمزعثلاج هفلوا
 هل هدلاح یفردروطهدنادیم هیهلاتلادع هليا لاثم

 یکلهتسخ كعالام مج ندنمارح ندنلالحهب

 هدننابم یساضعا هبرمشب تیعجاسا هراس تلع ر

 ردهدکفنک بولپاپ
 یفرصهرابرب نوچ انوکو د هدهنزا ومیرلةداب

 هراب كجهدیاحرخ نوا كمني نوسروطهلبوش

 دجنرو-ک یلغوا یمیزاب ینفید-لوا دوسجوم هلی
 هکمام وهروتفود هنیزف و هکمک زا و ندنوکود
 : یدلوامنامیدنفا یحص هعفدوباما ۰ یدلبا مای

 ۰ ردیانالعا هناهج یزعالفا لاح رب هلبو

 ریه یزف قرهراص قرربق بواب بوی هن "

 ۰ ریلعا ج. وزو
4 

< 
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 ۰ رولوا یرلجرو ید قوچرب هلمتعبط ءكرلمدآ
 سر لکد هللا رلقجهلا زکلای راجروب وا هکوبلاح
 ندنا قرهلوا شلدا نیمأت ید هلبا ییصا لالا
 تور هسلا رولب روک هن هدنسهناح دوجوم هلصف

 یرلقحهلا كمداآ رب اب ۰ رونلوا دعوا هحگ

 هدلاحوا ۰ ؟ هسا زا تیافک هن راجرو

 ۰ رونلوا دع سلش هکقوب ههش

 هوب افا لیعاعمایجاح یلغوا یجیزاب مزبیاو
 ٩ یدلوا سلف لصن هدنفرظ هنسترد

 هدبولوا لصن ردفهبیدع | ردیلماعماشاکوب
 هدنګا تورئ و ۰ ردیلعناش هنفیدما وا شل هنایط

 هراب كج هلی هلاق هتسراو ندٌبلوئسم ردق هبهجردرب
 هرکصندنا بولی هلوا هراب یغیدنازقكنسابابلوب
 لبوا یکلیج هلماسعمو یغلیج هام كنسابابیدنک
 یتاینبخ كنيم هکردشمر وکه د وج و ٹیبخ لام رپ
 نأرف هلبقحبانج یتفیدلوا صوصحم هتنابخیک

 روی ریو رخ هدنهرک
 یییرلازس یازح راکم اعا راندا قلانفهداید
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 ندنفرط یدنفا كب یتدحو ولتزع یالا ریم ر

  ۵یدنفا یم ۰ یدلفاط ناشنر هماخ

 ندنلوصح كشيش رب یکیدلیا وزرآ یی
 وشزاق هکب یتدحو اعقاو | اب هسلوا نون#

 . ون وب هدهسبا رویلیا سفئربج هک وروک لک ر

 یجب یتیعج حاکن فاکم رب و كنا بیترت زاهجوب نوما یزف یلغوا یجب زاب هسلوا رد ۳

 ر لبا یداماد عماج نی رهام ةیموع لار
 هسا مابف یکشاک ۰ یدلبا مایق هغعاب ب
 بول وا باسح راکجهرب و راتجهلا ار ز !

 تورث نوجا یغوا یع زاب هرکص ند

 هدهنزاوموب یفیدسلاق یشرب جه هدسلا كج
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 . یعازف یدنکو  ینییعت یینایآ هدیآ ۰ شمردنوک هغل
 ج هیچ هراب رب ندزسمه ۰ شمرویچگ یا رل زو

 هبوراشیطیزف هکنوچ ۰ یتج هلوارابتح زک زق مه
 كج هبمر و زاهج هلم هرواګ رب ۰ راروبتسیا نیک

 ؛رارویایا لوبقهن زکهسلوا
 نایلوا ردتقم ربغ هباسح هدرلیش هلب وب هيد

 شمالشاب هکنوشود بوک !هنکوایتشاب افا یاح
 ۰ یدا

 ندنزغا راک مانا ۰ یدنشاط یدنو شود
 لوا هنس جوا ندنو هدهسبا یدراقیج « یکی » رب

 رورفم ن ریدشا درط ندنعانوف یروتفود چک
 وش نوکو هلبا اا لیعاغا یباح یلغوا یګ زاب

 یلغوا یجب زای بوح و بولغم نرب و ییاوج
 هسلوا شهروک قرف یهدنسهرا انا لیعاعا یاح
 هجا زککهرو طقف ۰ یداربجآ زککهرو زکیدیا

 هنتیسوبأم كروتقود هلفو قیجاوب ارب ز ۰ ردیلم

 ۰ نمهلوا بیصعو یقح ردقزکه فاو شیچآ
 هش رزوا تقفاوم باوج نالا ندرد



 ج قرار بر

 در + ۰ یدتیک هکغا بلط یرت كرد 8 ی
 رە مسوک اضر لاحرد یمهدلاو كن هفیطل <قو و ۱

 ..یدیا
 هنمرحاغنا لیعاعایجاح یلغ وا ی زابماشقا وا

 هانایاح ینکیدنتسیا ندنفرط یدنفآكب قدخو روتفود رارکت كزف یمناخ یحتدرد هدکدسلک
 یرلتءالع دردن هدنروط لازال دنعم هدا ضرع ۳ ۱

 : زفا داق هدهسیا یدرولپ

 زکیر و لقد هربثدرب هلی وا اما بس دا

 هدنولاتاب لکد یسهرا شب هدنبیج یکیا ! مدنفا

 ثحند زککجهیمرب و زق همدآ نا فو هلی بیج

 یکسلوا زس 6رکنوشود ۰ زکیفل هکفوا هللا

 هدا یناعلد قحهل وا داماد ۰ زکسلکد هدزکلاح

 -زوعالف یب راق قب رفرب هجوق شلوا یالاریم

 ,Ta 5 د ټ
۹ 

۰ AF, aê Ea 7 rie ii hO Stench ` 
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 : هکی دیا شد
 سکعلاب ! هلی اصشعاتالزسیج نده --

 ء زکیدبا لبا مکحیهغج هلیاص شعا قارابک كب

 ییلام كمردب ٩ ىزا باص ےب هلا مالبا یلام كمرد

 ه هجردقوچرب و مالبا ردق هب هجرد رب هسیا رلناب

 هدیلام ےب رلنوپ ۰ ردیصسهجوف كمالبآ هش ردق

 ؟میمزاوروک روذعم هلی مهسنل رهقهید رلذلبا فلت
 ۰مروبغل و ەدەذخاۋەرب  هرانآ هت شبا هسیا ی

 تیدوعسم هن رزوا کف مهيدلوا شما ندزس

 ندمیدتلو شما تعانق هنفجهب هلوا هدهراب

 هن لوا شقیک ندسلا كتورث نشود همهصح
 راتګ و ۰ مروعر و ییسانعم ییابض كج دا
 رخایلا هلکزس هدر نکیا فک نوا مب هلب قل
 هلوصح هلن ورا لاوزكمرد یتداعس یهاشاب رمعلا
 یدنفا یتدحو هنس هنانیطف هک اسوہ لزق ؟ عهیلوا نون لصن هجنروک یتکجهلک
 نالیدا هلنازق هن ۰ یدلوا ناری-ح هلربسح لاک
 1 ۱ هکم هتسپاهدرب نادن رد ین هفبط]ہ دنس دولت هرک اذم



 ۳۹ ا ق کی ا

> ۱:۱ ۷ 
 الم هولا هشوک هنارهوحم هدا قاوف
 خرچ بولا هبا راو یهنره زآ یرهوژو
 هغ اللوق نوا ماود هدرود یس هرادا

 ها ید حو یریدهنس جوا ۰ شالشاب
 ردقهن كزفو نمکح راکفا هدنسهصل هراخ
 زفر هفشب هکزک روی تفدهنفبدل وا شعا عیسوت

 یمیلفوواب یسمغلوب هدکەشودەرق كنساپا هل وا
 باعا نسم ود هنفوخ یکج هل هل وا جا ود زا عنام هل

 جا ودزا عام ردق هبید مش سكعلابهفيطل نکیارلبا

 یمهیضف یغافوح كنم راب هدنساباپ یشنالوا

 هسنارلبا سالفا ابابند:غید لوب شماللک !ییفیدلوا

 نوجا یغجهلوا شلدیا لیجم یراسجاودزا
 یدیاشمالناب هل هکعا تبئون# ناب یتدحو
 : یقدحو یت

 هدنشک هوس وب نده نوا زکر دب

 هسکرب جه ندزکنیج كزس یئوہ ؟ زگسروبنلوپ
 ۰ نههدیادیما

 هفیطل هنب رزوآ یغادرمم هظحالمر هد

۹۹ 
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 سا ردفوا كثب رللام افصو
 یتدحو هم هدلاح یفددراو هلم هفلیالاربم یسهنر

 ق٤ زا یهرظاسن هللا فو سلیف ممه رب یک

 یتسح نوسروط هل وش و ۰ ىدا نمهتسیا
 هرهسبدنک ید یجاودزا لا ه-4.طا كندتدحو

 هل وا ۰ یدا شا هلازا هک اب ییتیمها یکذوا

 بسا یاودزا و ! مزال هنسهن كندنفا كب اب

 كنافا لبعاعما یجاح یلغوا یج زاب نامز یکیدلیا
 ندکعشود هرالا داب ینتورت یلشورغ هجرلنویلم

 توری وا هسیا یدعن ۰ یدبا راو دصقمرپ یک عنع
 دن راذک كموروجوارب هنالراوو هنالرا وو وضع
 نوجا كعثود هنسهرفخ یلک مادعنا هکیداک ر دق

 .  هشب ندنسرب وینوفوط هلسیجوا قایا كنیفص
 !ET مزال هن ید حو قثئرا ۰ رداکد حات هددشرب

 ۱ ! مزالهن هفیطل

 یتاقالمر هددلنا هفطل كنئدحو قاهراو

 3 یک دو یی رقت ههسالقا كن هاباب ۰ یدلک هءوقو

 انا لیعاعما جاج یتح ۰ شلوا مولعم یخد هرق



 هک هدنروص لوا ۰ یدا شلو ریزش خاطر ر
 رانوک ضعب بویلوا كسک | هت رب ورب 4

 هعوقو یراهتاو نوف یراهت زب و ردقهدرد هچ و

 یحص یشادقرا یکماهدرفن وکوب رک۰ روک

 یدباهساک هعوفو یسهرظانع و تاقالعرپ باید
Beرار هلینببعتو شام یالآریم یدشف !یتدص <  

 زواج یباریازوبیتادرا ویرهشندننالصاح ره و
 4 هدا ید تاشالاب هد و يق فد رپ لمم یک کیدل

 هتشیا ھه سیا كجم وضح ۱

 امدعب هلع "اب و یعیدنلو رضاح هدلا ۹

 i - راظتا قع هنلوصح كنداصم ره ەدى

 هنادیم هلا رکشن ہد ھو راضفا مه ی
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 رابطصا وشلوا ندنوب دیما یک ءفدوب هدیه

 زونهكنهفیطل رلیش كجهرتسوک شوخ یراظتاو
 نالوا كعد تاقالم ےن هلیسسیدنکو یفلقجوچكب
 كنم هدلاو نبات هلا یحصو یناکما كنهریاخم
 ثكناقالم دصبسحر هدقلهراو یتنواعم هن رایدنک
 رايش زمکیدلیا دادعت لوا ندنوب یک یسلوا مسیم
 یب رقت ديما لوصح یتدحو هعفدو ۰ ردلکد

 تنناسنا هکروب روک یشرپ كجهدبا لالدتصا
 ووا فیسأت هدزاب ز كب قلو

 ندقلوا هدنفوف ءانتوق یدنک لاح عوقو هدهسیا

 قرهنلو هدرافسأتو هناسنالبسح زکلاب یشان
 قفاوم هنعفن یدنک كشيایرخا ةهجنم هسقوب
 و ۰ روډوا هلي نون هک دنوشود یکجهشود

 یکلوا كنافا لیعاعما یحاح یلغوا یجب زاب هسیا
 هسالفار شهدم كردا طوعس ندکلنکنز

 ٠ ردیسهیضق ىس وب شلا لوب یرغوط
 شم یکسا زک رواک هلودانسا یدنفا یتدحو

 78 ندیکی ادعام ندکد ری هلا زارکت یی« هناک كنم راد
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 ها
 هج ردقمالب هلبا بوط راررض هسچوپ * دولا /
 شمرو تااتمو توف هنناماسو تورث انب ەدنس < 3

 گریدصراسصر هلوا انا لیعاسسا یا نالوا
 لفوایجزاب هدکلنیک:ز طقف ۰ زغا لوبق فیر "

 یان واراهسلو| شاص راصردقن رانانلوب دنس ەچ ود
 نکنز یدروک ز اقرب لب یضاقناكناماس وتر ا :

 * ربا تیافک هب 5 ۳" 3

 نانالشاپ ندیکب دجهبط بتکم هد وات ۳ 3
 هژوبناتسا ی د كن دنفا یئدح وهدنس اش تاق ۱

 عیفر هغلیالاریم یمهبر هلکاروک موزا هن
 لوا ندزقیک هینمش ۰ یدا شادا بلج 1

 زق هیدنفا یتدحو یراقوچرب ند هرکنع یار 3
 ید هرکص ندکد اک ن دنش یکی رلکد تا فب 0 0

 قارا دهسا شا هعوقر نر 8

 یکیدنانوسجما هغیطلیربن دنامزرب بیرق هبهنسچ وا
 رهدنامز یکج هیلبا حاتنتسا یس هت ماكر ۳ ا

i؟یمرولک هنشبا كندتدحو جوزت ها كس  

2 



 رو
 ناسکس زویدكي حواهنلا ثلکب یحص هداادعاو

 یلغوا یجب زاب هکوسبلاح ۰ ید رکهراب ردقا ریل
 زوتوا زو زوفط كي زکسنوا ندرشع لدب موج
 نایاشوهدیدبئاصم اب وک قرهقیچیلناب ز ردق اریل
 وفع یاب ز وش هرزوا قوام رم رب تجر
 هدهسیایدةارب رب قدمروا شاب نوحا كمردتا

 یبهن رخ عفت بونلوپ یرظانهبلامرپ یلتدشرانامزوا
 ندشرتاب یمربلع راک هلبح ¿ نوآشب هلب و او

 وش لصاخلا ۰ یدږیا روناوب هدنت ربغ كىاوكچت
 طقف ۰ یدلکنزال كلدباهب ۳ هه زخ جروب
 اضتقا یتخورف ثاکالما ضعب نوح اند هب وست

 زومتلا كکلمر یقلء ربل كي الاثم ید وا هلکعا

 ندزو وش هکیدلوبع وق وهدنن روص یس اص ه هربل
 ورم قلیحا لا ناي زو ررمض نالوا لصاح
 «یدلوا شعافاهد فعض ر هتنای زو

 هدیوتکم یعیدزاب هبیدنفا یتدح وكن ه۶.طل

 رخ یتعزع هنوزپرط كلانا لیعاسسا یبا ینا
 .الک !یفیدلوانوحما یشیامازلاو هت شبا ی معرب و

 ۱۹ ۹ ی ۱ ۱ نفخ سس لو یاب ات یاب یا
: 1 ۱ ۰ 2 

< 
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 هالکرب هن رد نا یچد دار یو

 .انروا یهدناتسزال ۰یدشود هل : روبجم ك

 ید هدلوباتسا ېک یفیدنوب نر کی دن
 كردبا رب یزوس یدنفایح هلبا یتمرا ۷ کید

 هناتسزال نوجما یثبا مالا میظع وش هدیر

 هلبا رتفاتروا ا ندزال ربیئءهرا :یدردو ا
Eلفتسم هدنجما ىك نمش مالا لر هشب ریک هتارک  

 وا اعقاو . ۳۹۳ هدوجو یتکرش تق رمه 1

 كرامزلم راس قرهلوا «دناو كب تکرب تو ا
 ۱ هكا رایدلوا للان هرات یر

 ` یبهیاپموق یماکر و یلغوا ىج زای
 هدزو لرمثع لد نوسروط هلب وش ترا

 هراهجح لصن ٠ ربدمهراةفیج هلي یب

 ی و رلفا و رایدنفا قاتروا هکر اکج هل

 ص وصخ هیانا لبعاعما یجاح یرکیدو هن رایدنا
 لیعاعتا یاح قرەتوط رفد هتنچ هرزوا 1
 یاذراصعو ا ندفصت یادراو هم ا انا

۹ 
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 ىا بقا عت یی رب یرب رانا ز ربا

 لتسلکر دعفد افا لیعاعایاح یلغ وا یګ زاب هن ر زوا

 «یدشود هننبروبحقءراتبچ یییرانایزقره وف هراک
 ۰ یدیا هد-جاور كب یرلشیا مارتسلا رلذامز وا

 رشع تادراو كلرلاءف قوجر هدنرافرط نآتسزال

 هلا ماع رادقم یلتیاک هنمدهشاس تالد سەب

 ر ندنسه ربتعم لاها ناتسزال هن ۰ یدلا هنم املا ءدهع

 مرام لصا هدهسیا یدلیا قانروا هشیاو یتغوچ
 یسکاتمه هنشدا ریشعتیرلفاتروا بوا وا یدک

 .ندهعفاو تالصاح «یدا شعاق هشبا یرلنانوحا

 راد میلسالادعب رادقم قحهنل وا میلست هب هن زخ

 یجاح فد صن لرکو هسیارولاق راک ناص

 هش رلتاتروا یرکید فصن كرهلک هناا لعام
 كعارزیارقف رلکب رااناقاتروا هله ۰یدیایتج هلاق

 كردبا نیم هلکزوېچوا یناوص# تل هلیک زوب
 یح زاب یي راستجهلا جوا هدنوا نکیا ربدرب هدنوا

 ییفجهلوا نونع هدرلهجرد هل هک دليا باسح یلغوا "
 ۰ زردبا هلا وح هنسهظح الم مرا راق
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 انا لیعاعسا یباح یمکح كلدافتءاوب یلاب سب _

 هناب و نوجا كمر: سوک ینیاصا یجد

 هن راناد كرد ساله راهظا ی رب ندنراهقناب

 شاد هلواقفوم هند دیدأت هدنتمذ ید هدزو جا

 ندکد رک سرخ 4 هط وا ی.دنشوفو ریجفانایو

 اقا هنسب رب جهكنفاروا ینجا هو یر هرکس

 هدلاو نس هفاک كرانوب یلغوا یج زاب نا یلاق ید
 كی زوب لب وحاب هدقن یتتارهوحم زسموژ نالو

 یدقن نالوا ادب < ردفارل كی نوا می نرو

 *یدیا ش شمردنوک هنسهقئاب هاب ب ونانلوارکذ

 تورت رب قلاریل كی نوا هدنسهقناب هلا و

 ندافا لیهاسسایباح یایض هتروصو كنوع

 فمأت راج ود ی ید فا یفص هدای ز
 -دلوا شلیا

 یکیارب كندنفا كب داماد دیاش ؟ زکسیمرونانا هنو

ا شمربدلاق یینما درهروک ینټناپخ
 هلي ت

ب كب هاب ز وب یلص هکزنانیا
 ه ردشلنا فمأت و

ب رب هنسدافسا د كزيلص ندنو ارز -
 تام هرا
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 زانو ویداوا روب هضریدیاب قرهل وا ریکراک

 فرسصم هدای ز ندهریل ك شب یرکب نوجا

 قلیج هح ا رمو تالیج هلماعم هدوب هکیدچآ یسوپق
 :یدلیا رادهتکس یلبخ ندیلیخ ینبالوط

 قو جر هج :الشابهکمزیک هلیح هنآ كشبارب
 ٠ راردبا ليجعل ییضارقنا كشياوا ید بئاصم

 رازغا دافتعا هاب ونعم وال امکح نودام اعفاو

 هدنرزوا هطقو یداهتعا كان ماوع هدهسیا

 رخ هرس زکه سیا شما شيا یتح : ردكم كب

 - هفااق و یرلفارچ یدنک رک | رایجرکش هک لهرب و
 هسیا رارولوا كجهدبا تناسیخو قازسرخرب یر
 ناکدوهننجهنوفوط یراناپ ز هرارکش ید كراهراف
 قجهیلو-عوفو تنا و تفرسرب ج هد نأ
 هدسلاح یرلفدلاق یقیچآ یراهساکرکش هسیارولوا
 هن راکجهیعا ثاربا ررمض رب ج كرلهراف هلی

 هدزب یک تعفریرکش موح معیوب زب ۰ راردعناق
 كجداثارا یلکددعح هنتعنص كایحرک

 ۰ كدتشیا ندمدارب قیجآ ییهذ هدرلهنرم



 نیق
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: 

 هش رد ناقیدسنک ۰ یدبا شن لص
 تب قیرحوا كنيلناق یلدرندیا لظو رد
 نکل ۰ یدیشمام رو کد عبنس» ی

 e ردا زفارپ ؟نتشحوآدج هل نت
 نا مهنقدندنف ر طلا ییکب رب كيف اب یکفب ۱ راکتانج هدبنرم قجردراوردق هل
 4 یدشلیا یقفح هدیغیدل وا شاروتک هعوق

 هلدسح لافتا تعرسو یتواکذ ی 1 ۶
 32 مات كنسهلوافم تدم هتروفیس یعوق و نانو :

 ید 1 ۰ یدلیاهدافتسا ندنسلواشعا قداصت : و ۱

 .٠٠ یدحو كندفیطل هتشيا یماضق ناب و e 2 ردقو یروصقر ج هقشب ¿ن
 ا هلردبا هقالع ه یدنفا ماخ رب نالید یلراد ا .  كنیفص ما هل هجو یکیدرپ و رخ هب و

 نه هدنسه«دعم كنغلما وا راج ود + ربثک فرا

 و ی 7 هدا ژ ك ا ٣
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 هبا قبرحبولوا شلدباهنروفیسهدنزوتطنوایسیناث

 ۰ یدیشط هع وق وهدن ز وءط كن دن ن رشت ڭنەنسوب

 . و ٩ یمونغاهدافتسا ندهیظع تصرفوش هدلاح
 هدنسهمان هلواقم هتروغیس ۰ ردیشر یالوق كبها
 نالوا مرم هد ( ۰ هنس ینا نرذن ۱۹یف )

 یللب یفررندنهر « ۰ زکلاب هد كنا نددبق

 * رر وول وا ل صاح بولطءیک یکیدت | كحزسرولب
 ندا رل كی زکس لد یکجهدبا هدأت كنهتروغیص
 كن هیابموق ناسنل و هداش رمآ یزکم هلفلوا زواجي
 یحص هاباموررب نالوا یروستکربد هدلوناتسا
 یتیزویشب كی یکیاكنارل ۰ یدشووا لاحرد
 نانلو هدلاهرزوا قلاق هنسیدنکی روصف بورد همور
 - اون هتروفیهراب ردا روک اک ایرادغاک
 كنيم هلا ر وتکر دهد هبا یدقرچ ندنغیدنص یس هی

 یحم زاب نانلوب یحاصلام لصا كلره ریک هنراسج
 * «یدلاوافهلت رب زکلای هنلغ وا

  وق والش رح یلهرآرب یرونکر دهتروغیس



 سه ERE هنکرو اتم 3 ۳۹

 سح ناو ةعفد کنوسرب وتکرب هدهسیدآ
 یرلفدلوای هتروغیس الهاکهروک ذم الما« ىدا

 رشءالنوف ههتروغبس هب راتیت مان ردق هنر ه هلتهج

 یکم رک ها یسهدایزندنفصن كن رهو 8
 هدر ۰ یدیشلءا یلسنم ییاغوایجت زای یسهیضق

 هیضتم تدم اراهنروفیس هکنوسنالفو رادیق
 ! شم ینوک شبنوا یلهلوا

 قرهرآ یصأت كنلغوایحم زابنامزو هتشپا ۲

 یدنزک یک هناود هدارو هداروسش رلنوک جاقرب

 ییدنفا یه ییالوط نداضقوش اما ۰یدروط
 كیدسیازر  یلکد «ا! اشا ٩ زکسیمردیا مانا

 هزفقاوزب هشیا هدایز ندزس ارب ز ۰ زرداماهتاالعا
 کوش

 یندم كره روغیس نامز یکیدلک هعوف و قیرح
 نر رشت كنهن ن ۰ یدباشمالوب ماتخزونه

 پ ۹
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 نمهزکب هنسب رب ج كرانا ینازسرخ ۰

 لاحیملمب هلو كسیلو یب م-رخ هصافو

 قاروا هسیایحص نالو زسرخلصا ۰ یدلوا

 كي یدب یکیدلیا لصاح هلتخورف كنهروک ذم
 شعا ردق هنامزوا یب ردقو كيبشب ندا ریلردسق

 باسسح یفیدلوا بجوم نافارا یتیدلوا
 هد یني ردق زویش)كي ردا فرص هغمابق ی راقیجآ

 هفرا_صم تكحد لک هعوقو ردف هنامزر امده

 ۱ ۰ یدلیاذا نا قاوشراق
 زونه یتد حو نامز یفیدسلوا شياو مه

 ناب زر قلاري-] كب ید طقف «یدیا هدلوناتسا

 ندرلیش كج هديا سالفا راجود ییلغوا یحم زاب

 نامززا ر ندنفسأت كجفیرح یتباخ هلتهج یغیدلوا
 . .یدبا شقیک شعونوا ییینآوب قرلوا هتسخ
 . وی هدنناق غاب رانامز یکید لک هییعمیدحو
 . یدردو باشخا یغوچلا لردبا روهظ قبرحرب

 یدبنوا كناغوا یح زاب هرز وا قلوا ریک راک ی شب
 رک ۱ «یدناب یتاراعء یک هوهفو ناکد ردق



 ¢ ۱۲۷ # ناب
 شجآ ییسب رب زکلاب ندهصاق شب نالوا درو ا

 شعشاچ هتفهرب لفاال نوجا شیاوب هدهسیا "
 هدسالک ! ندناوداوتالا یهداروا یفنیدلوا

 . یدیشهو
 را.جوفب وا راوغرو یاد و راهکا وسلرد "
 ۰ یدنلو یجدرلبا بت هدنحما را هشرش ادعامند الف
 هدفدنلوا باج راکجو كره رب وربخ هسیلو

 یقیدلوا شلدا هچ راب هچراب كنهساق افقاو
 و هلا تاوداو تال آ دوحوم هدهسنا یدلروک :

 بارغتسا ید رانا هنود لوا شاروک لصف كشيا

 هصاق وا ارب زا اب ردیلعا بارفتسا توا ۰ لیدلیا

 ادنالوه و 2_۱,علب وهسا رفو هرلک زا هد ن ورد

 هلباریت قدسنص قرهناوب ظوفح یرهدیلوسنوق
 بی رحم هلب وا هللا تالادوحومو شانوروچهلب وا
 هشیار مه ید دلزاد_ءاوسا و هکی دیا شلدا و

 یرا-هلو شفلوا با هدنروص قحهیمهزاب
 هصاق ردق هبید-ه هکوبلاح ۰ یدا روک مزال _

 هصاق و هکردشلر وک یا ۳ ہفد كب كن ےل ر



۲ ۰ ۵ 
 . شماموشود لزوک هده ییفج هلوالصاح هلبا هت
 هلا دارپا لقتن. ندنم هلاخ ۰ ردزکهولعم یغیددل وا

 سامر مساو اهد ندننشیمم یکذاعز یعیداشای

 یلناقیلدو نایلیا سح ین روبجم یداشای,دناخاد
 ناق هدقراصع یمجهلوا بجوم كنیم وا
 هن هدب ندقماق هلیح هنناباسح هنب روما كن ره

 یلیخرب كلذ ىلع ءان ٩ رولپهدیا لصاح هد.لوپ
 . كرلهراب یکی هدلو فارساو تهاغس یریثدنامز

 یفیدل وا بجوم ندنسیمو۶ باس> یلغ وا ی زاب
 یفیدلوا شوب كلبا كم نوجا قمابت یی جآ
 هدشورد ناخ زکر اکر هدنس شوق وب رایجفاةاج ریبدت

 ققوص زسرخ ههطوا یغیدلوا ظوفحم لراهصاق

 زسرخ هراد-طوا و هکیدلوا ترابع ندنتروص
 هدردحرد قحهلوا ناکمالاعدع كاب هه وط یر

 یغید اوا لمکم یرانالف یرلیسکب یرلاج لر ناخ
 هبهطوا یغیدنلو یرادمصاق كنلغ وا ىح زاب هدلاح

 تربح بعجوم نوجا هل یتمزپبک زندرخ
 زسرخ نربک هب هطوا کنوسلوا لصن ۰ یدبشلوا



 كنسالبآو یتغیدلوا .دیرانوف دن و یال
 هب یدنفا مناخ ر هد رادکسای .هتشذا هروک هم هن رای

 هد وص ییسهتشف شنا كتبدنفا مناح كردي هق

 9 روی رورب-> فو نيد

 ۳۹ ۳ لنأوا ی ید ی ۴

 ۰ یدبا ناک تل
 هلیما كن هذرطا هل.دسح یس هبافک مدع كنترد ۴

 هلتفص یررح كنامورو یرلیش یفیدمهتالد
 تا نامزر ها ًاتاذ ۰ رویلک م زال رفع الک |

 1 ۰ ندنلاوحا یهدنلاع شیاثاب تر رپ

 قوذ یدنک زکلاب هند ۲ كنمەق نا ۱ ۲
 هژیفح قءاشاب هدلاع یتداهعو هافر ۳

 نوعجا یراهةشب هدهنو یسفن یدک هن ون

 یه نایمروتک هلس هرطاخ یسهننو قم ات
 لصاح هلا هراب كندامسره اس .

 ڭنەراب هدهسلا شو ذود لزو-ک ی



۰ ¢ ۲ 
 ۴ ك كنیتدحو یدسفا سیدیشک | اصقاو
 ۳ ادم هدنا راج ما هلردح یلوا ندنرهود

 هل و یدنفا تد و هدهتسیدا روالو داشا

 هزف هل -امزو تفو یرلب و:کم ینیدزاب هب ه-غطل

 یک هن كنم هدنر درد كام ديا

 شا قا ةو ینکج هل هلوا یراتسا وغشم

 هاناوج ییسعر و تاحاضیا هند ک هدیابلوا و

 احر ةد 4ض وصح ترو ص ندد طا هدنسهم

 ۰ ربشقا
 هتسو ر هدفاعسا ینساحروب كاوتدحو هفیطل

 | رب لصف هلا هتسو یصطیا ۰ یدعا رخأت هلی

 .. . هبیمص به ردق هنکو ص ندنلوا هکیدلک وتکم
 هلیمام ازفحزف نذلاوحایباقح اعقاو ۰یدیا راد

 هدندنسهدافا ويش كب وتکم یغیدلوا رادربخ

 اغا لیعاعایجاح یمایایهدن ع هدهسیدبار ویلیشالکار

 تدموا هلیبسح قو شقک هن ه وز رط نوجماشیارب .
 شب هسیارولک هغانوق هکر كن هتشنا هدنف رظ

 ندو هلا مناخ هفیرشیمالبآ یحو و تب
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 هب هغيطا و هن لاوحا قرەقيچجەدننورد ىف وت

 تنصص ر راد هنکیدرب و رانج ن رابات هداو 4

erرولو ید رل  

 ږکلاب یراب ونک« كنيحص یراهرکص ا
 ۰ مدردنوک یبوتکم نال زاب ندانفرط هسفيطل *

 ند « زردبا مالس نم لج » زی هدنیفاع نم لجج

 یرلهرکص اهد و شا «راصتخا هجردرپ تراب "
 قرلوا عطقنم هدرلب وتکم ترابع ندنجردقوپ
 كنەفبطا زکااب هدرف رظ یقید چا كندو

 . یدیا شءالشاب هغمتیچ ید
 ی وتکعر كنو ةءطا هدنسد رب كنهتم و هدرب ا

 هل ردن وک هندن ک امدعب هفیطل هدنو کی دقیح دعبح

 بک ا ها زاب قلا اب وتکم تچ

 « يدا رویلبا اجر یسلرهوک هکر 0
 یدنفا یلص یمهتشذ ید هرزوا قو ىج

 هلبامز هل تو یرلب وتنک+ نالک ردهتسوپ جاقرب "
 كنتلوغش. هدرا وکو اکو ویتکیدمر و هنسبدنک

 ۰ یدیا رویلب وس ینغیداوا بس یتژک دا ز هل
1 
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 ۲ ۳۵ هم هکلب ۰ ردشمابعا تمدخمد ەن ور هبمیک

 هعشب ندندحو زد ر را ودق لوا هد یاد
 یقیدل وا شغا ادی هدلوبناقنا یدبا هسلوایمبرب

 ندزف یکیدوس یغلریآ ندنرلیرع شم رابکقوچرب
 هباههنتسا قرهل و جوک .دایزاهد هد هکلبندتلرآ

 ندههیظ و هسیا یتدحو مر ۰ یدا رراو ردق

 «یدنآ ربا دع ندرل۶ل سوم ات لوس لا هدیقجلق

 صو ره هلیسب هدنکمیتبهنسهجنوب هاشداپ »
 .ایقج بیبط كردارا خا رافرمصم ردقو نوا

 نوسنا زاقهرا هل ردک هب هتزر واکوب اک وشهسیا شهر

 یدنک ۰ ردشماعا راتخا یرب-هل راک ادقو هبد

  هنسهبصص روما ل رکسع نالوا یسهب ونعم دالوا

 تمدخ هلی. هظحالم « ردشمر دشن هب دنوسفاب

 ۰ یدبا نه رت سوک لساکت هقیقد رب هدنسهب رکسع
2( 

 یدنف یتدسحو ید هرکص ندنب زع همش
 . ۰ یدیا رولا راب وتکم نده رة طا ًامظتنم هتسوب/ره
 > كید-نفا یمص یی وتکمره كن تا را رادتا



 دز اهد یارموش دچرک ا ا

 ندراتفراف» قحهلوا قاین شاو ت رمح ب
 هق شاع لرکو قی اتار ک هدهسیا ش لو
 ك_جەليەدا تعواش هم راق ەد

 2. نهنراقالوا شر هرآ ىلفو ق ] ه

 " ۰ودرلش امر دبات هبیدیمون هسی هن ینب رل
 1 تزون هب هنسترد یل هغی 2 هفیج ندبتکم زکفاب | 3

 . ندنراهبنر عیفرت كنبندحو زونهزپ دلاس یک
 ل هک دیا ضرع نوسلوا ارا "دمر
 یسهبتر قااغالوف هروتتود جنگ هرکص هنس
 نکا رورم هنر هنبرزوا ای یکی
 ردیک ه یتعث هعفدو و شارب و هدینامرف یق لیا

 ود ے۵۲ ردشغآ وا عیفرت - دو یمن ا 0

 یعیدزای ر راده .E هةتا ۱ یلد پوپل وارسم دنه وت نیا ۔كن هسیکر چش قرت

۷ 
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 غ دک هدنسعر و در باوج هباط تاليا

 هليو یزو هنسهجوق رانامزوا ییعب یعیدلوا یربثأق
 ٠ رخ عوقولالبف ینکج هلینقیا ندنفرط تاذرپ

 ِ هیصوت هدییتهج كمامرب و یزف راربهلکمرب و

 هدنایشپ ندنتهناء وي ارو هدلاح یعیدنل و شلیا

 د تل وا

 ی ور کیدا | ماود ردق هنس دا

 دع ناره هل و هتشد هتشلا ید هنس یکیا ما# كنه

 ىح ۰ ردشلنا ماود هدر وا ۳ ز قح ةو

 هرک یکیا یزق ندسنلغوا یحم زای هدنفرظ تدءوب
 هرو تکه لوب یزال دنع هدهسیا راشلاباط اهد

 یرلبلاطندیا رویم ران هد دسیا شاملو لباق كل

 هن . راکدلیا در ًایعطف یسهدتلاوو معاح هفیطا ید

 یکیردتسلا ك عا در یر یلغوا یجب زاب هد یهو

 كنهغبطا یدنفا یئدحو ارظن هم راکدلیادر هدااح

 همش جم هنفجهلوا تومق هنسندنک راکم احنا

 سینک روا ردشمریک ینامزوب كر ەيمەدا
 3  هبیعش ناو یزکم ودرا یجنکیا ًاروسمأم



8 ۱ 
 مسج هدربرب یم لج هکردشخلوب لماش یاب

 هدوج و هعوج ۲ لوک كا هسلک مزال كالا و

 یک هراسوء«زیولالوو » لب وا ہد مھ روت "
 هيفصت لکد ترابع ندرابث هاتر اد

 هعوممر كجمدا تمدخ هقالخا هک زو هتاذ

 ۰رولب روک یغنیدلوا شلا قتروص تمکحرپ
 یتدحو نوسلاق هفرطر هدیتیفک ۰,۱۶ وش

 یکیا۰یدا لکد رانمہدیا تاق الءءدچه هغ.طل هلا

 ھهق رش ۰ یدبآرارویلی هدا تاق الم هب هرکر هدنآ چ وا

 بودلوا یړارمما مرحم كرانوب یمەدلاو كماخ
 ظالم هطلرا كبع یکیا هدنرب راس و

 یسدلاو ن هفبطلا لایک یکیدلبا درب هر "
 ندلاوحا قوچر یکی هب وا كنیتدحو ید
 شمالک ۱ یتفید_لوا ندراءلناف ید قجهلوئروق

 ردقت وا یتقلعت هجردو تروص همدآوب كاب زقو
 كراو هرکص ندنامزرب هدوا ندسنغیال وا شا" یر

 شک هفاصنا هدنهجرد قلوا یماح هن ر 2

 كناخا لیعا-عما یاح یلغوایحم زاب یتج «یدا



. 
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 ۱ كشيا هکصوصخاب ٩ ردیلکد لومأم ید یہلک
 ۱ ونش قرنلو یسدلاو نو هدر یملص رب هدنجا
 نو هدلاح یرفدلوشعا بی وصت یا ودزا
 - هب هد عانفا بونا شوم ینلغوا ىح زاب هاب
 ۰ نیل وط قازوا ندلاةحا یرلکج

 تن هفیطل ره هفیطل كندن دح و اد عام هدندنو

 . ,سوه ر فرصه وا یتلعتیرلکدلیا ادیب هب یت حو
 . .كنا رعه شتن ارانو هکر دلکد ترابع هدن ده اةشاح

 .رنوساوا لو دنا تکست ها لاصولالز
 هلع هدناطف هنواکذ لصا كن رکیدکی رنو

 یرلیدنک لاصو كلوي لا «رلشلوا قشاع هننافرع
 هسنا و «ردنرابع ندنناک.ا راکفا "یطاعت نوحما

 .نک« کلصن ۰رویلی هلوا نکم ید رب رحتهتشیا
 ۴ روس یفیدلوا شمر, ویحن صار ز ۰ هدردشلوا

 ا 5 زیونکم دشت تاتو ىدا عقاولاف هرز
 هام دحا اعاد نب زسکعا تنایخ ردف هرذ
 ۳ ایم برا یسیکیا هلکغا ماو هدلاضبا
 ۱ ردق وا نج یدا یلع راب وتکم ناسناو شادبا
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 یخ ار صم یرابش هقشب و هزس 9

 وب و ندننیداوا كچ وک ب زونه ہنی الا ۱
 0 یکیدروک كاندح و هدزفج ز رب نانلو د

 0۳ تا هک رب جم هندوجو كنهدا. هلاقوف

 لاکا ینشاب یلانوازونهب وب تدحو ندا
 یار رب ی داع هدب رظف مع ها رریچاق یزفرب شم ۱

 , هلل وا ۰ رد-هجهنلوا ماما هرزوا قاوا

 ۱ ۱ یهبزوف اک ار نانلو هدنشاب قتلا نوا 1 ۱۷

 9 هوا شعار تره نر
 ۳ دار هدنوسلا از نیا |
 ر هل و اد ؟ نوصرب و لب هنر را

 هلوبفوا یک یکحهسیمهدنا لوبث زف ی 0

 هتنامذا هنلقع یتینوتف لصا هلب ورو

 یتدحو نالواهنفالخا ولا یت 19

 نالواشمامرب و یزقهدبلط كلبا هرکص ندنو ۲

 ۳ درام تی را امد ب كر
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 E هنهفیطل رارب هلکعا رظن هجهدای ز زارب ییالوط

 ندنس هناخكنساباب هکرومنلو هدنسا و هد تبحمردف و آ

 داوا شلدا درط ندنرادایاد لکد كلدا درط
 نیمأت یتکجهدنک هلیتبحم یدنک هن هترخآ راد هل

 مالسلاو ريلي
 رنو یكجهدا باج یتفد رظن لصا

 ۰ ردیسهینضفیسلوا شعاماود هنسج وا یراهرباخ
 رايا بلج یتفد رظذ تروصو اعقاو ؟یلکد هل وا

 لصنهدلاح یکیدلدبا هراحم تدم هنس وا هدهسیا

 عانا هدراد جرد قحهربجاق یزف هدتولوا

 « زعا بلجیةدرظن یسهیضف یجبدل وا شمام هدا

 هلب و یرادصقم كنەغرطل رکو كنيتدحو رک
 هذا وب تراہع ندقلوا ماکب هلبتر وصقجاق ویت ریچاق
 جاقرب هدهکلب و یآ چاق رب نامه دصقموا یدا

 هدنګا كشیا یدیارولب هلوا لصاح هدنفرظ هتفه

 هروکیرلنا کهقشب ردق وا ۰یدنارا ورلیش هتشب اهد

 هجرلهنس تنهراخم هلب و یدزس زکه سلوا كج
 .نمروک س أب رب هدنسلوا شیک بونازوا تدم
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 ه هفیطاهدن ا وا ییح ۰ یدهید ررذص ب
 نکیا لک د هدنسیمطق حاتحا قمزاب ب

 یدلاق نوع لوا شا نبمأت ف _ِ

  ادفرا طف قرهزاببوشکمرب هب یدازوآ نوزوا

 هدعد یدهلره« بوب وقف _ظ ن زکیتسوک

 ۰یدرب و 4(
 ردو لق يع هیارو قب وتکم كند

Nكم رم بوک هتخادفرا یدنک هدیه زکج ی  

 ضرع ۰م راثراق ید مز هداروب یف ون کءیک دع ك

 هب ه-ةيطا كلاتدحو . . لك ندریکیدوسیا | ك

 ماع قردیلق مصحح ههلادرب و زکلاب ی

 هرازو هدهرامو هناك نایلیا ماود ت 3

 جد رابا وج نالک ند فرط هفیطل یک یفیدراو
 جرد ىس ەنادر لرد وب ندشفدراوء د

 یکج هیعش ود بصانم كمامت جرد یس هلجج هدب
 م .زکج ها جرد هد وتکم كليا وش ا ۶ 0

 جک بول رک دو جو 6
 ندا یفیدلوا شمروک یتدحو ٩ را

 روا توت
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 4 قربالکا لاحرد ییسانعم كشیقابوب ی
 ۱ و کىدىد

 . لیعاعا اح یبغوایح زاب اماقوب --
 ید مب هد مدلا ا تار :نتناخآ
 ٠ هت دبا قاب كەمرولوا قسحەردلاق یکستینما

 ردهنسزکسی ۰ رولیقیص ماح هلیبسهدای ز کوب

gaردراو هنسهحرد قلشادرف یعلشادقرا  - 

 هجراکفا هدهدنرزوا هطش وش صوصخ ابو زبعلد

 کرولب هلواهن بیس هدلاح زمغیدنلو قفس هل امآ
 كفجهزاب هک لوا نیما ؟ كسهردلاق تیما ندن

 هاب همرطاخ قجآ ینسیرب یه للبو شکم
 ییهفیطا هننوجص رلبوکموا داش ۰ ردکچهیلک
 مس زولوا كج هینسدا تا و اعم ند نوجا ع وا

 هدن هد ثتسرداراد رخ ییب ندهلئ بم هدلاح وا

 ۰ مزلبا لیهست یکشیاكنع ردنا .تکرح هروک کا

 الصا هدنوفصو صولخ یرازوسو یلص
 ندنفیدل وا شاتو هدنروصر ج هیقار همش
 -  ادقرا هلتءادن ناب هب رلشقاب یانە تالیا یتدحو



 یکیدرب و رارق كنیتدحواعقاو ی :

 كنندح و یتح ۰ یدا ال باک ۱

ات هدالرازوص یکی دلب وس مین ۴
 

 یدنک ه هفیطل یتدحو هکیدلبا ېکح ق

 د ف هلت روص كم لب ن

 هیت 0 هیلع" اا 9 :

 با
 هتواعم ولردره اکس نوجا 2 : ردا

0 

 مکج هلي هدیادعو ندیدعش نامه یک مفیدلوا رمن

ك مردن وکب وتکع هبهفیطل ید
 كکیدتسیا 

 ۰ ردنیمأت ىلا

 هن رزوا رازو سوب یکدنشیا ندنس 2 £
 ه ىد فا ا . زو دباس ل زد
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 جم ربگ هلا هلبا تمطح وب هتشپ هتشیا یی هفیطل

 3 هلا نیرو بو ؟ یدرقللصنوا
 ۰ ؟ شعا یعرولب هلب یک هلا زقر

 نکل !رقرب یک هفیطلهد ےھ ا یاهیاه

 7 ۱ ارز ۰ مدیا فر رعت اکس یغجەلوا لصن تنو

 : شاق هسي یرسو یوی لا كتعفوم طدارمش

 ۰ ردکماعا

 9یجهدندشا دق رایکسا یکم ےب بس

 [ ندسکره [ ندیسکره

 . ندفوجن یبش كکیدنسبا مامن الک | هک بلاح --

 یک راکفا یهدنقح ہرا یی ! هاب مدالکا

 هلباهراب تداعسره هداند قرهنالک | ید هب هفیطل

 هرکصندکدربدنا لوبق هداکا ییفجهیلوا لصاح
 ؟ یلکد هلب وا ؟كسکجهدا بلج هکیدنک یزق

 كنسانا قترا 3 یعدنلوا دلو رکر زفرب اعقاو

 ۰ رشود ندیکحهدیتمنام ییفلاحم كنسایاب

 مهسیاقجهپاب لصن ؟ مزالکهكنس ماج —
 ندنکج هدیاتیقفومنیمأت كئيش مفج هبای ن, !غج ها
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 اد ۰ نیمروک موژهی هندیق هاروالازو

 هما شامرو هی قالوق هد قد 239و !
 یفجهبهلوا یریثآتر جم هنشادفرا راز وسو

3 

 هتروص هدج ثحابرب یشبا هجنروکیه
 : کودید ۰ یدکود

 هلا هراب تدام_ہرھ هداسد ن ۱ ردارب کا ۱

Eو هدنفااخم اکبنس هدمرلامدا ییفج هلوا لصاح  
 ند لما یهدنفح هفیطا ییسهتشیا ۰ كروت
 ۰ ردیسمال وا لهراب اح ەد ىش ندیاس وأم

 : کی دید كردیا مستر هناسوآیتدح و
 هرابهدش ۰ رد کد هلوا ! ردارریخ <

 ناق لزسهکلب ۰ رذشماا مورحمیب یسا-دوآ 1
 ضمب ۰ ردشلوا تیءورح ثعابی وب هراب هدرد
 . «رولوا ببهراپ اصقاو هنلوصح هردراو رايش
 ۰ رولوا عنام .راب هنلوص هدالرلیش صعب

 هدكفلنوسلیف ر سوکس هلل و قترااما - : ۱

 ٩ اب نمهلوا یمکح
 نیرکشامرروک ہد نس مه» رولواالعاكب =



 زود كادتد_حو ہد هسا یدنآ ناح نوا كەر و

CORNY 
 .۰یدیشقاب هزکد ندنرارپ حانج كنب رپ وک هید

 هداند ۰ ردقو باق فعص هل و هددح و طعف

 هنانج واع یدنک یعماشاب هدنسهباس هزاب

 هدنعهباس یسیءاسم یدنک یهراب و نایم ةر دشقاب

 نانلو هدنسهیعاد كا موکح و ...راغم هنسبدنک

 هن وشراق هبهلکشم لاوحا وب لا نام رهقرب

 ٠ نهروط وریک ندهلباقم هلتاتم ویلا

 رولا ربخ یلاح ع وقو ماشفا وا اهد یلص
 ریلست هلهجو یساضعتقا كرمروک یشادقرا زلا

 ردتف هنیبقعت هلتهج یکیدلبب یتفیدلوا شیک هیون
 اشاب ردیح هح رغوط حابض یسنربا ۰ یدمهلوا
 ۱هفا و هدفدهرا ییدحو لردیک هنسهناح هری

 شود ه:غانح ناق كن راز وک هدهسدا یدل و

 كنيتدحو هراب یسلوا شەراراص كن وركنرو

 یغیدل وا شمامریکوقب وا هنب رازوک حابصبات هک وا
 ۰ یدیا رارویلیا نالعا

 ییبدل وا شل وس تارا كنیممص هدست یداو



 ار E ندننهذ كنتو

 ۱ ىوش زکلاب . . مدا فی رعثو دادصعت ولرد

 ا لیصح ر كل هنس نوا یتدحو رکا هکزرول

 ۱ ۰ یل كاسم ر هنسیدنک هرزوا قسلوا ی

 یغیدنلو شملا ىدا هسلوا شماست نییعت تب

 نکیا رک ندب رپ وک هم رزوا س ۴ باو

دى ۰ هزکد ییسیدنکب ورد ۱
 ندا ةَ ە

 هن رطاخ یدنک تهجوب یتح ۰ یدیا رولپا-

 ۳ ی

 - ادوس هدندنعشع هه آ مس 7 دن 3

 داری روتر وفندتیت هنر
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 ؟ یمزعا اجر

 هلءاعم رب رز نده ۳ هدنرع تدم

 «یدلاق یدنوط ېک زو یتدحو نالوا شمامروک

 ۰ یدمهلوب دحاو فرح كج هيلي وس ةلباق
 سلا سذو زال

 ی لوقرحا دز | منا! نی .روصق ج
 فط . زرو هلپ وب ید رم هلب وب ساقا
 هدانا هدزکسشم هتسیازق ندافامزب رس هسرولاق

 هغانوفیزس هل وندنو نوجا یکیدخسیا كمر و

 ؛یدرب و یب ما قاع وف
 هکم ودییدب هد هسيد ا شعث رک هتاحاضیا والو

 هروط هدنرزوا قایاو شهالشاب هغمرارق یرازوک
 كنبئدحو ناشاو شا بئاف ین رادستقا كلبب
 شام ریسک یسب رب چه كناحاضباو هنغالوق
 ۰ ردیلماعا همش هنفیداوا

 نامش هن رزوايماو یغیدلا قجوچ یللاوز
 ج زار, تفو «یدفیچ ندقانوف هنسرپ هنسرت
 كغ ود ردقهنس هناخ هتسخاشاب ردیح ندنفیدسلو)



 هنگ ہوا را ہت ا دنعم وا یلص هل_ةقلازآ هداب ز

 ۰ یدایا ۳ ر یتھج یسامراو

 هرزوا قلوا دامادیم یا كنلغ وایح زاب طق
 هنسلوا هدن-وزرا قلو دامادرب یک یمیدنگ هک

 هلنادج و یدنک ۰ یدبا رویلوک هلرا ههقهق ندا
 كليب هلوا یتدح و روتف ودرب نامز یکیدلیا هثحایم

 - هلیحم تادراو قلا ربا یمرکیزو یدک نوجا
 هدیسلوا داماد اغوا یحم زاب هکلب هد یی

 ییکحهیلبا اضتفا تم رم سوک اضر ار وبحم ادق

 ردي ناق یی راد اما ۰ یدیا رول و هدفا رزقا

 ؟ یمرولب هلوا لباق قالك ثب زترّصح

 هعانوف یدنفا یتدحو ماشقا یشکیا هدرب

 هلق ندننامز یرد كبافا لیعاسصعتا یحاح هدکدلک

 نانل و هدعقوم رب یک یکلربدم هرباد بول وا یمدآ ت

 كجەلب هلوا رداص ندناسل كزالرب افا ساو

 ندټدحو یسماعضابقایا ها رواامدعب هلنک از ردو



 3 تم
 3 ا:اوج ۰ یدهر وتیمها وب اهد ندرایکلوا

 3 : هک ی دد

 هدن ینغیدلوا تعنصر تکلیکحت وا بس

 هجرزوو قحهیج هتسخ ر هدرب ر ۰ مرولپ

 دیحرب هد راقجهرغاج بول و یداما دمزر هدننایم رله >

 ؟یلکد هل وا قح هلاترجا ردفها ریل ر تیام نده "

 بایرا اروایهلوا روصتم لص تال رکنز هک خو

 1 لکد روتفود | مرو اي غوا مروا یعیانص

 !تروکوز هن ردنروکوزهن هساوا هلی یحجو وق
 زکلاییتح ۰ یلقابهراویلوف وب نوجگا ی4ازق یهراب
 هلوب ۰ لاا تا هایمان نك رو هشيلا
 ندنا یک یکج هلی هلوا یراراک لوس. كراوپلوق

 هدفرط ورک ۰ رولي هلوا ید یرارمضالوب
 ۰ یل وب یس هام رم طادتحاهدرب ندننا راقع ندک الما

 یدنک ! غوا یدیا مزال دامادر یک كنس کب

 *نوسرف یهیدنک هلا هّیاد تیثمارپ هد یه کک

 مداماد یھکیا :یدرو قح بانجنوساوا دج

 اا ۰مرولپ وب تاذرب یک نیە یرماوا



 ۳و ااشاب ردا فرە 3
 یو یراو کرک ور یخ د كل

 رشت یرا-هج هلا 7# با ا
 0 as تيا ربان قید :

 یک هشم هزب ۰ نمدآ فا ۰ را
 ؟ إغوا یکدالک | ۰ ا ىس ەق ےب ندز

 ییزوس نالف روتقودو اکباهدرب دسیالد

 قفارت راب هقشب ندنشاس هلیسصارج هد كتعنم
 هدهرازوسو اغا لیعاعما یجاح یلغرا ف 1 یدلیوس یتغیدلوا ندنراعش "لجبلروتقود ی

ES 



۶ :۱۰ 
 راتمخا نالبدبا ندنفرط یبهدسلاو کن هغبطل ینمب
 *شعا رادربسخ ردقه هجردر ندنیفیک هن رزوا

 لب و یبحاصقالخا نسح هل وش كرونقود امقاو
 ۱ عیفرت یب ردپای رقو هنغيدلوا مدارپ مامو یک ذ

 لومام یسلوا هلس اضان ردو هب فن جاقر هلبا هدر

 و وط ر ینامدقم یکیدلیا درس كن داماد ادهنعندنل ون

 : هد هبا یدهلکند هلا هنارویص

 هدنسهج رد قلشادرق یخد هلزکهدنب هتشیا س
 لغوا یحصلیا هزس یاذو نانلو یشادفرا بتکم-

 ۰ زهدنسوزرا كعا
 ىلدغوا ىح زاب هصایدا مالک لفن هنغلک:

 هدیدلیا هدنخرب هنابزپنیسم انا لیعاعا اح
 ۱ : هکیدب د

 مدآ نالوا كج هيم هیلسبیراقرب الغوا -
 شب هدندبجیکیا كش رح «ردعونع كلوا نوجا

 هداروب دجکن کچ نوسروط هلب وے یففلوب یسهراب
 هدیدبا شیک هفرحرب هب رزوآ نولاتاب نکیا
 ۰ یدقوب هلب یرابج تكنولاتاب هکم دا شلیا تقد
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 . ردات هلا تحم ندنکودبا قیچآ یلوب رد و

 . ریدر و رارق ه

Eلوح وک هدیتالک ثم یک هدنسا رجا لرارفو  

 : كندتدحوروتف ودالث. ۰ ردیلبامر

 كوب لا نوجا م ةجانا لیکو ھات مب - ۳9

 لسهأتلاب هل ر و ىأر مامضنا ۳ ر ۲

 ٩۰ رول والصن مهسیازلا نساعد ر
 نوا درهب ییئاظحالم یهدنسپداو

 ۳ لبصغ لکت قرهلو هبعاتقا تاک قوسچ

 فوسایف ر شما راکفا عیسوتو روتفودو شب
 یتسیدنک یک یفح وج راعش زونه هدلاح یفیدل

 3 .دوشود قااوم كنا ضرف هدننلا یغورمو هدلاو 3 و

 رات روب ردق هکمر دتا لوق بوتالک | ی 79 ا 1

 ˆ ۰ ردیلغوشود یکیدلرو وگو ۱
 1 یک کرک شبا هههعلاطم كنيفص تیا ِ

 ۱. . . ننکدلدب لاکا بولیع بولیسک هد ریه اا
 یجد هاا لیعاعما یحاح یلغوایحم زای هر 9 ۱

 رح یحندرد یلغوا ىع زاب رکم ۰ یدالت



E TRIN 
 شمالك | هناغوا یی زاب یی روبجمو تولوتف
 ٠ 8 یمرارولپ هدا اضرا یی رح ندتهجوپ راسلوا
 - وتفم تیروبح هل وا یل-غوا ىح زاب | تاه

 قول نالید ناق هدندنع كنا ؟ یمرواط تن

 ٠ قول نالید زق بو-اوا یشرپ ندهشب مزاول
 ٠ لار هرزوا كاب هلوا زاح یتیمهاو قحا ید

 هيلع بان ۰ ردنداسیشا كجمرب ولی هنفب رح
 یک زاب یکج هلی هلو تدنوتف هدا لسهأت

 یکعلاب بویمغیص هلی هن رطاخ و لایخ كنلغوا
 .للج هددفازسسومان هکلزستفع یتبسانمرب هلب و

 ۔ هراقبح راالب لداک هلابخ و رطاخ ه هتروا هليا

 ۰ رونلوا فوخ هلی ندنغج

 ییسدفاک ك راتهجو داماد هلا انا ناق هنشیا
 قوس هد هتهج ره راساهد ۰ رایدروک ندنفد راظن

 یا ین ردب و یتسهدلاو تیام ۰ رایدلیا راکفا
 .هکعا اضرا یروتفود نوا توعد هنوکود

 هدقاح یکیدهش كنياناقیلد هد هاف لماما یاحو

 ؟شاب اب رق هددسیا قوب یسهراپ ر هدنبیج یکیا



 ٩۰ رولیدا ی دوش هفج هلا در دن
 یاو هسلوا قج هلبنالک | هروتف ود ی



> ۱۰۰ $ 
 ۴ -  زفج هاب نوکودرب یک قالشاب

 -  ةفیطل قرهشو وف ندنسهاب وك هفیط) ةمدقم
 . شمالشاب هکبن-وک بصعت هاب و یمهدلاو كن
 3 ةساا ررولوا ن كج ەديا رمعخأت یدبا ندنغیدل وا

 3 کجە هراسرج حزام 3 هب هت روا داش كنىداق

 .  ه«یدیشک تعاقهدنسهدلاو ناق هحمدانایم رد

 . نوا یدحو یهفیطل اما یداک تعانق

 .  هتشیا ؟ رکجهبتسیا دلو هل ندنلغوا یحی زای
 یقبدا وا مولعم ًاناذ ارب ز ۰ ردنیمها یاح یارو
 ۱ شاع دیأت ید «دهدحاسبم كي ردق هنامزوا یک

 ` هقوسلیف بناک روتفودهل وا یلغوایح زای کیدا
 ۱. رویم آ ههراب نوا قفار ا نالف فلؤم ۱

 کا ۰ روزعیاص هلی نانا یناسنا نایلوا یسهراب
 . - وص یهدارب ۰ ردا ریل یسوچل وا كرانا دنا نوجگا

 « روم روص یتفیدلوا قلاربل جاق نامز یعجهر "
 e هدراتاقالم یکیدتا هلبا روت ود ادعام ندنو

 3 ۳ at a نوع



 < 8 ۷ ٩

 ىتدحوىزةىكەتواام| ؟یلکد كج ها زالىم
 ندنایضایرنالوا مولعلا حاتف اکهسروآ ۳

 کج هاب بوش کچ رد حل
 كنلغوا ی زاب هدلاحو ۰ رروط رونا
 یتا غرب تا هنسعا هرادا كندبدنک تورث

 ىرغوط یباسح ك یلص یدعث# ۱ ےن

 یملص رک, هسلوا لپ قج هیلو یرغوطز سام دل
 تءاصاءد_لاح تعیفح تقیقح مه . یدیشا و یر وم ا

 . زین هفدلوا هديل قو
 نآرب كنم هلئم :یدحو هلا ةفيطلاو ی ۲

 س تب روب هدهنسلروت بوناوا لو لو 13
 : یسهدلاو ناق یدنک ۰ یدبا رویلیا

 ہل _ےع ردق لوا ٩ ردکچوک كی زق اهد -

 ! زرولي ةي
 : یحص هدلاح یکیدلبا هعلاطم ناب هد ی

 ییدفیطا زر ؟ یمزکیدم هالکا امد | ۳
 0 ا ا 3

 هتکمكمرب و هبهجا وخ هدای ز ندکهرب و



¥ ٩۸ # 
 هنفددنلو ترابع ندرلافص ندرلفوذ كج هل روس
 هتیشرب جه هفشبندنوب ۰ ردمآرب شا تعانق

 هدرلهحرد ثكج هدیا هاک درب لک د هزفرب ىس هفالع

 رانو ۰ ردمدآرب راک تعانق هدرادبن رم یتج هباص رةحم

 یتلامآ كد هدلاح یرل-فدلوا قاناحاب زونه

 « رویغکب ید-حو یتتانکس ییناکرحو یی راکوا

 یراللوا ید قاناحاب رنو نیراب + رویعانیسع
 رد رلکح هل. .هدلبآ حاز« 5 لصت هدلاح

 قود یشیا ندرظن هسطهن و لص نکا

 هراب بھ یرظذ ةة طفت كنا ۰ یدآ رویعا عبو

 هراب یک هدهن روا ۰ یدیآ لک د ءو ندنس هن یه

 ؟یلک د یسهراب كناغا لیعاعما یاح یلغوا یح زاب

 هقشد ندزف یکیا قرهلوا دالوا هدا یکید یش

 قحهلواه ندنتنارو كن داق ترد ۰ قو یسهسک

 ۰ مدآرب تسمرپهراب یک یمیدنک هن یزف کە وا 3

 هلزابناح یکیا هدرا رهدلاح وا ۹ هسرولوا ىح هلا



 اه و A E YL و یک

av 8 90 39  
 ۰ نمهلو ینساهد ر هدنحما رثزف ن ویلیم كن هل هج

 ین هکیدیشل وا قشام هنلاثت هيلع تالاکر بد

 زف:داق وا ارز ۰ یدنال رهق هلي ج 0
 بوبملوا یر حوتسب رس ردق یمهدلاو "لند

 هد ىن رالهأت تروص كنيم هبا هش
 نديتدحو یی زق امدعب ۰ یدا روق 2
 4 یندح و كن هفطا هدهسیدلبا تربغ هد دن تک

 ل زغجداق مل هقاب ارظنهطابترا یفیدسلواش مانا ادب ۳
 .  ؟یمکجهدا هچقا قری

EE۰ ۵ د ن  
 كجدا هسیاقم یی لا كني هلا قدحو ۳

 مزال یساعا نر و مالا یتب مان را
 ٩ یلکد هبوا" ۰ زکسردا کک ی

 هدنسهاس هرابو ندهراب یش نالید اید
 س

۰ 



ن ندعس وهرب یک
رکا ۱ کج هتشنا روا تا

 ۶ 

 رولوا كحهدا تن واعم هزب هدنل وصح راوزراوب

 راهج رد مغج هلق زجاع ندنرکشت قح یادا زکه س

 ! زکسرولوا شبا تیانعر اکب هدرل
 ۰ یدلیا وزرآ فارتعا هید
 - دیا ناسل ثرادا هدلو و زق یکذ ؟ لصن

 ۰ ی دنا شاش هلم یسهتشنا ! ایزکیدشاش هنشب

 كنأرجو كت رح هدهن.ط) زونه هلم قدحو تج

 . هصطاو ةجرد و كتمکح یدنتبحم هنسیدنک و
 ۰ یدبا شاش هدوا هلنهحینیدءوا یس

 هنانشام هلئسمرب ه هتروا هلتروصو لصالا
 ۰ ص هز کب هد هنس هم هه ریش و ی هکیدقیجاهد

 ۱ - رش یا هە سیدنا مزال نداقرب نکنز ه یا ریز

 كلذك ۰ ىدا رول هلو هدهدنس هتشب نده

 هبسیدا مزالهجوق رابکر لهي رتو لزوک هب هشرمش

 لقت قلو لمع اهد هکلب هدنسهقشٍندیصینا

 یتدحو ارز ۰ ردهقشب هیاکلاپهسیا رایکیرب ۰ یا

 تر ا ا نک اه را e ی یر ۳۳ د

1 

3 
۱ 
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 زا رج ها مسار زا و ۰ ردکح
 ر

 یلئاطن 5 1
 ۳ اک

 هزب ۵ ًادح ہا ول ا زار 0 هديا مد : 7 س ر

 زوس هاب را یک هدنفح هفت نوت تا هلا_طء
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 سس
 و
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 . قرهالشاب ندنسهمدقء ۰۰۰۰ !ازکسیلع وف هطساو

 3  شلو وه هب وصتوقیدصت یني راوزرا كندندح و

 هلا لاق یلد بو ۰ یدیشمرب ویربک + ورجا

 هد هسدا شهر ویلنهشابعر لا و هزف موصعم

 : هلروط رب یدج تیاغ ي

 ! راقجوچ | قو یثر یقج هقروق هدنو --
 ؟رولوا یقین حود< و لو بةم ردفو ه دلام

 ندع وق هطساو ید هب هرا هم تشنآ صونصخا

 !ردو ی دهظح الم هن القام لا هکزکسرویدیا ثح

 قوس ورا اهدناتر ینهرک اذ. ادنعام ندنکی

 ۱ ۰ یدیشلیا
 ۱ یدرل ورد ,r هد هقیاط) هدیلدح و نامز وا

 : یتدحو .رایدنالک | هب ی

 - رک رج هدلاح هن مع نس | ردا هلو --

 . زونهیش نالیند ادوس هو* ےب ! كسرولي یکی
 3 1 هنا شم هدن وايم كءاحو , ردتشمامارغ وا 2



gr} 
 قعءرا یی زغا كنشادقرا

 هبادوس هدب هل و هح “اتقا يد

 داوا ندرامدآ كج هل ها روتءالب ی

 یهدنفحهغطل هب رزوا یام دم كص

 را قمنا E بی لک ن

 اه رانا بصق هم ر ا

 ` نوزوا هدقلا نادبع ی رم راما

 نوت ا ناھن

 ۱ کدو وقوا و ق قر4 شاب ۹



 ۲ می ندرت نیش تر تروص د هبا

 ۰ ردقوا د ةيرت و کذ ردقوا ئاخ ۰ ردشغا
 .  یهدههولعم تروص كنحالبآزفرب نالوا یلهزب رج
 9 ۱ یتدح و ندهب هدوا هسرونل و شعا مب ,د نلهأت

 ؟ نوسنلو شعاع وق زوک هبیدنفا
 یسهعدع هدنس» زا یندحو دارا هق.طل یح .

 فوقو مناخ دیش رش لوا لا هتما م نالوا ادب

 هد كن دنفا یمص هلیسهدلاو یدنکهدعب ردنا ادم

 هدکدلیا بلج هن رزوا تبحانم و یب راتفد رظف

 نیسح و بی وصت ییهروک ذم تبسانم ید رانو
 1 هدنزعآسنم و یزو چک «ربندرب اأو ° رد رغما

 3 _ هدهسیاراشماما قب وشننوجا یقعراو هب ورلدا اهد

 4 رب هدنسهج رد شاد رق كنم یدشنفا یتدح و

 ۱ - یلناقیلدرب بد وم كىو یساوا یش نا د4 را توک

 ٤ كناغالصاع»ا یجاح یلغوایح زاب هلببسح شل

 3 بسانم كب ی یتساوا یتدح و هدیداماد یکی

 1 : رد رلشل و



 راسوهوب دال هود رب هد ار ۱
 كعا عیصو ۳ اهد زارب ییراکفا ار ۱

 ۰ یدل و دعتسم همسوت هدایز اهد,یزف ۰ یدن

 لرکذ قرهچا ین تع یزوشز و
 هلوت رب هدنراهرا یتماشم هنر یرب كرادادع 3
 ردف هن رابداو يمیدل وا دعاسم هنادي تب

 ید دادعتسا وب هدهفیطا هجایدیا لانا زوم

 ۴ رکی :

 نایاوا ردان یراقدنلوب شا وا هلی هدلاو درز وک
 ر ؟ یهرولک مزال نجعل هدادعتما وود 9 7

 یخ وا ی زای کل دا شعر و ربخ نوا ام
Eیربخ ندنمهیقیفح جرد كانا  

 ةغنارفالا كب لسمم كي هرازق وب نیز

 جت ءِ

۴ 
۱ 
8 
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 |  یتدحو هک ویديا لاوس رلیش هلب وا ضمب هب یدنفا
 هيد نمدالک | قجرچ یرلباوجیکجهرب و دیاش
 . ندقدالکا یرلباوج و هفیطل هدااحیکیدلیا هشیدنا

 ءرویلیا بتن! و قاطرب هدهنرزوا رانا ادعام
 یتدحو هکی دلو ییهجردرب شيا هدنجما نامز زآ
 هلع ه_ظام ررب اندام ی راتاقالم هلا هفیطل كنندنفا

 هددنسهتشذا هفیطل یح «یدلا یتروص ږکح و

 یدنفا یص ءددسیا ردنا دارا رلاوم قاتطرب

 هزفیمب رغوط اهدو ندننکیدموس ییحایم یکو

 - دنک غچ همون راباوج كج هل هریدستا لوبق
 فوسلیف نوکرب وا نب راب » ندنفیدالک | هد یس
 .زکسراروص اک | یزکرالاّو.س .رولک ی تدحو
 متقو هفعشآ رغ وا هلبا لئاسم نارغا هراپ شب هلب وب مب

 روشدلاح هغمواص ندنشاب یغنجوج هد « ردقو

 ۱ ۰ یدیا

 تع-وراهثحابم رلناقالم و کج نامز ندهرا

 ٠ یرارظن یک هدنقح هفیطل كندتدحو .گدلیا ادیپ
 .هدنسهیر تسد یدنکزفوب ۰ رایدالئاب هفعش هتشپ
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 بولوا هدنسهاثم یشادنرق كداماد یدنفا ی

 ندکیکابلببح قلوا هدنچوا نوا زونه ی
 داماد بولبدا فرطرب یتبروبح قلربس
 هیفطل هعفدناو یدندا یئدحو زکلاب هل

 شارب و اس هک

 هدلاح یغنیدراو هند رد نوا زفجزق هب

 ۰ ىدا شماملا 4 وریک دع

 ۰ زکجهیعا ثحم ندنلاج ندننسح كن
 ۔ هجرد یتجهبقارب تجاح هثحم یلاجچ یس ۱

 _عا ثح ند_تواکذ ندشلقع . رب 2

 ییغید) وا قف هنسالبآ ندتمجو هسیا ول مز

 ة-جرد رم هرک صب یدحو 3 ایا ی

 ندرق هدکدلیا داربا رهاوس نون ا

 راباوج و هکیدیا رولا رابا وچ لم ل 1
 هد و ی ت

۳ 
۳ 
8 



 1 کر رد نا ردد ا

 ۔الفاص ودی دناسم قماشاب هج هلي وقتل

 یل هددوب هلا نالابرب قجافوا ؟ نوسروک مورا هغم
 یغیداوا یساضر كنب رد ناق هت شعم ی هنطنط

 یسهناهذس تشیع» هرکصندقدر دانا هنشادقرا

 ' س تب رو دج هعمزو و هدفا

 هدنروصوش یبیدنفا یصرپ دیلع "ءان ۰ رولب هیغا
 باب هلن اک هدزارب هد هدا ماود هدا شاب

 : ردزکز وکه نفار طا

 تكالخوا یح زاب ماخ هف صد و

 نذلا بو لوا یزق كوب دلوتم ندنمرح یصنجوا
 «ردراو اهد یزو ر دل وتم ندنمرح ید ردادعام

 ییع كنسالبآ یمه ر هکردهفیطل یعما كلرقوب

 ۰ یدا كجوکشاب شبندنا یس هدلاح یعیدلوا

 هفطل نامز یکیدلیا لهأت یدنفا یمص
 یلهأت كنفص ۰ یدبا هدنشاب چ وا نوا مناخ
 شا رو نامز انهد رد هنسر ندنرزوا

 ..  هدهسیا شش هنساب تزد نوا زة ندنغددسل وا,
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 اب وک هرکرب هدفلهرا ۰یدیا رووا دع لذرب میظن

 ینیدلوا شعا ترعدییسیدنک یدنفار : تیابحا

 هدشهراو ردا تبویق ندقانوق 4

 اکو هکرو-اوا دن نوک جاقرب روس يغ ۹

 هدهسیا رولرتیص ینأاح ردق هب هجردر كئمهج و 1

 هرک رب هدعلرا كن هجوسف رب نابعا ییا ین نشا

 كلوب لوم ین رات ویغع كچوک تر اب 0

 یکهدا ظاایسابابقءریدرا و هنزل هجردرا 4 دم

 ۰ یدیانمهراقبچ سدس هبروبجلاب نو ر

 یتاکرح نیکر د یلوط هلب و كیدنفا دام
 یل-غ وا یحم زاب رکا یغیدروتوا هفرصم

 هنکچدکز زاو هدندنزف هدندداماد یدبآ . :

 ارم زویکیا هدا لداماد هده سندا 8 ۳

 یتسهراب یدنک كف رح قترا ؟!یقو یداربا

 ۱٩لکد قحهشب راق هدنسنا ل

 یدهدلاح یرافدلوا شاا یی زح هلب و رب ۲
 یتماود هنصرباد كنشادقرا یکعا یدنفا یت

2 
4 ۳ 

 ۳ یی را رساندنشادورا ید ی ق ۰ 9 ما

E OG ی 1 ۶ ر . 
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 .یدبا رولوا لاسبلا

 هدلا ون اف لصا یدنفا یعلص ها هدلاح تةیفح

  «یدارویایروبحجم یتسیدنک هبافا یتیراوزرآ كنس
 د رک | یمرح نانیحلص عی یزف یتحو هدلارنباق
 هدد رل ص وصخ تفعو بدایتحو تک ارو هیر

 الصا هدهویهو هدفارسا هدر هسیدیا لکه كب
 نو-ا رنو یحلص ندنرف.ءاط دودحو دح

 هددجرخ یتسهدایز اهد هسلیا ج رخ هراب ردق هل

 «یدبا رارویمروط و ریک ندکم تو موزا
 نیامد هفارسا یکهداشاهیموع هراداو

 یحص .ردیلءاق یرادشلک | یک ہدنجراخ یمهناح
 هرمص یسهفرا شصت هدنرالاع ییغ واك هلب وا یدنفا

 .نیداقرب ردا دع كلیغاب هجرد وص یفعشوق
 هک وه كف دقوا نا ر کوس ندتفرط

 راعغاخ هل وا ضعب نکیا نمهردیهنب رپک یتفلوب
 هکیدا شمراو ردق هن رامدا كلئوس ندنفرط .

 هاراتروتک هرک دن یدامو مالسر اندا ندرلنو

 رهسیدن یملوا یغاشا ندا ربا ثالذبرب یششح



 ییدافماو تینا كن رد ناق ین ص

 كغروک راک امر هد صن نوا قاز#

 كعاا هظفاح یماظتا رده هجردالوص دیار رهو
 نوز وا ییکح هبغا روصتهدنسدرب عهد شد
 یتساروش ۰ ردقو تجاح هجاسضیا + ىذا

 یدنک هاما سو تور هکر دراو تا

  هق شب هدىراتامر هفرصت لرد نانو «.
 هلن روص قداشابهدنجما تیلوذبء وب لوي ۴

 رکو هد را هثحا ېم هلرکی حد یتفجهلوا
 یحاص نویلیم نو 4

 هلکل هب و ۰ یدیا رورهروط وری ک ندوه
 تيما ردفا كنلغوا ىزا هد ا
 كن روما نوت هکیدا شات 9 5

 ندر یا ریل كسی خار الرا للو |

 هدنوا تك نداماداا ردبناق هوا

 اج لازا ناک ناو ینج هوا یه ۱

 عی س هلا <X ˆ یناج هبال یشباوب هوای
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 کی هدر هکرورعد 1 لم قو

 دقازوسو هسلوا كج هلیوشود اصناو ۰ هلی
 .یقداعسره زکلاب هناسنا هراب ۰ ردزوسرپ هنایگح
 2 وفات هطساور تحمدا لضاع ینلراتف ره

 یر قج هچآ لو هءادصره هديب ره هکلب
 دع وزرا تنامنا هزاب " ردءراب هدوآ هسیا راو
 را جرد تاليا راو ۰ رر و تععو هن راه وه

 ٠ قرا ددقدنرا هلی هدنلو هدلا هراب یناک هنعاسنا
 3 هکر کج هم هدأ تینا 4۹ گن راب یک.دلا هنسه> رد

 ۴ ووا 6ر بلاعهراب نامزوا هتشبآ « رولوا

 3 مت هناا یفیدساوا تالکشم بح وت سم

 ۰ رردتا

 قلا زونه ۰ ا یر طعف

 7 رول را جه وفهنل و ییشبا هرکرب ۰ ردهدننابدنرت

 یعجهدیارافص وقوذ ءلوبویعج هیاشای هوشهسیا
 قو نم ینیدنک ندد اهدى زال ید
 ۰ رد هدک با رامتح ردو ه راه رد



۳ 
 یک یکیدتسیاینب راه | دلا ٣ رایج

 .ىديأ شلبا ماقها قاس ريم نوجا ب

 اص شابا یشرب ج نوجا نوکود هرکر 24
 شک ندلا یہ راب كنادراو یکسا ہدلاح یب

 - اای یک ہدنلاح قاراکبزک هسیارونوشود ین ی

 یکلوا نوجما یاب هدسایقرب مساو اهد ندنشی

 یهراب نالک مزال قهراو هنلث- چاق رب تنادرار

 .وشود هدزدجرد هن نکمښ کج لس 04و
 ۰زکسرولوا شل .دیارک ف لامپا هدهفردنلوب دكت

 قجهریل زو هزل وا ج هدیآ هب ) ىدا
 یک زاب . یدیا شچچآ یموپق جاسیتحارب ن

 يللب یتیکا ندمدآ رب یک انا لیع سا اح ۽ ۱

 نچ بوردزریص یهراب رد و نر :

شيعم نالوا یسهدرکب یترت یکیدعش اهد ۱
 :مزب ت
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 ۲ هردلکدندلا ودا كح هروتوک تبمشا ردعل وا یراتبس
 ۱ كشدنفا داماد لاح كج هروتوک تیمهالصا
 3 ؟ همدارب ۰ ردیلاح

 1 ٩ :کسلصت ٩ نکسهدلاح هن وهاب اس

 ۶ ۰ قعرتلافنوتم هدكي كلام لوا كج ەلد
 ۱ 0 : نوا یعالکا یتفیدلواندلاوحا

 ۱ ! هنهااح ندنسیک هووک جا بس

 ۱ 4 یسیکهووک جا مز اب ۰ ررو ییباوح
 ۱ یییرل:ارم ی. :اعقا راکب هرکس ندلهآت 8 ردهد)اجح

 ۱ ۰ یا یسهجوز ینامز زودنوک هصک لیدعتااب
 1 ؟رویدنا راما

 هل وای ! ردراو رظن هدارو هتشبا | اه

 یم وجات رک هشاب شاب هلا یراق زودنوک هم

 ۔ادراو او یک یجرکی یرهش ؟ اب ید شعا لهأت
 تشاعم هر اد عیسوت و ق ینا هل

 شما ندنمرطاخ یعندل وا شعا لعأت نوجا

 هدنرببآكلبا تالدأت زو:ه !ءفاو ۰رولکزال قلوا

 ۳ هنادم هلبمام یبا صاع لصا اهد هلي یقفلوب



 لب نکن ۰ یدا شندا نکس یو
 نو ییا روا رخأت هل... هجر ةجرالب . یکیکنامز یعبدا وا هدنکم هلی

 زا

 ی درط و هدهسیاشعا ا 0
 ندنسهبحاصم كش د رح رب طالاخماخ نایفوی كج٬ديا هقشب ند هراپ هلبو, یدنفایتدحو زک

 هوب جد یلغوا یحم زاب یک یغیدم هال
  هبحاصم كادر نایلوا یزوسجچه
 هکه راج هن طقف ۰ یدیا شمام هل وا نون ) 5

 یکینیدلالناق هنسهمنکشا یتاقالم كشرح+ ` هرابو نوچمایرطاخكنشادقرا یدفا ۲
 هرابوب نوچ ا ر كنداماد ید فی



۰ % 
  هنسیدنک نسهلاخ ندنفج هلو ییتبسن لیفو زوک وا
 ندسلا هليمام ىن ماهسا كتورن یکیدكیا كرت

 ىدا شاوآ روبجت هغم راقبچ
 تسح هدنوکودوب یلغوا یجب زای بجای

 ؟ یدلاق یگ والغم هجا نم

 هب هجوقرپ هب وراشیط یتیزق رکا ۱ ریخ
 .هناروط هناکسع هدنصوصخ یزاهج یدیاهسر, و

 .بویمر و زف هیراشیط هددسیدا راکرد یهج
 تنیجهلماعم یلیاسحوا قلا دامادرب هب ورجا هکلب

 یتسیدنک ةقيقح هلکعشود قفاوم هناسح
 هدرلهسجرد قج هلوا بجوم یب رات ريح كران اناط
 هکیدلیاب نوک ودرپ ۰ یدلیا راستخا فراصم
 .الروک یلاثما هطوناتسا یرندرلنامز قوجك

 ۰ رد

 هنرزوا یالآایو روباط زونه یدنفا یتدحو

 هناخ هتسخ اشاب ردیح قره هوا نیسیعت بیبط
 كنشادفرا هلغلوا نوضأم هکعا ماود هنس
 ٩ سشغا لفن هیهلاخ هتمخ ییسایشا هزکص ندنلهأت



 ردرلشم هنسیا یرایدنک یر وا ی رابت ایر
* 

دعدقن نیم ین نم یدنک مدآر
 قجونلوا 

 ه] و _صوح هژعایالوسف كب یوزرا یف

 ۰ ید روماو يارتا ن

Eجرا یص اهقاو ۰ یدنالشاب هن :وکو د تیا  

 EE بوک نا :کهووک

 ER 3 ودا قم ی

 ثكجهلک زاغو ندنکح هش ود بسانتم قحا هلور رخ

Eولكەزال كمام هکر یا یو واط نب رد 
 كنيلص ب

 e زاق یعیدع وا هلن مو هغ و واط یکج هلی و 2

ابع ندناماسو تورث هسیاردیا لاسبا ه
 . تر

۳ 

۳۳ 5-۳ ۱۵4 EOS. 8 OCAK 

E م 
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 `  قفوءقحبانج ۰كسشلو هدلوو یکغلراتخ

 3 كتشيع» هکردراو ید رادسک ضعب ! نوسایا

 افصو قوذو قغاشوف بونیبک كمجما بویزکلاب
 یی ریدنک هلبسهناویح و هندام تهج یک كا
 . لسصا هلیسه ونعم تهجهکلب ۰ رام هلوب رابتخم
 ندرنامز مدد لا زلژم ۰ را رارآ یییراهتخ ياع

 هدلوپ زککیدسلپا روصق زک هسچآ نط رت یرب
 هد رات ام كرالو هدنماوعد یتماشاب هنا ران
 یب رنالوا شلوا زاتم لا هنایج رب ید

 فرسشو ناش مکيدليا وزرا مب «زکسنم»هروک
 «ردراو هدوا ءرداک دقوناماسو تور هدانص

 مزاوسل لج كش رط وب ناماسو تور یتح
 یتبمها و تفد رظذ قا ۰ردندنسهب رور

 . ر لرصطایرورض ینا كا مصح هنورت زکلای
 | یناسنا ندهراصس تاثبشت نالوا قجه وق هلاح

nو  

 3 هدبول وا ندا راه رش تالاک وزژاضف را م

 3 زآ كب هدست راتیرانانل و شماشاب هدن ګا هقاف مرقف

 3 ید هک هد رلمدا زککح هلي هروک .زکسرروک



 نوب هدیمان هد ماطر نوا دبر عقارا :

 هفغازف هراب بو هلشبا هلعنص یک دلا | كجەکۆب

 هبه زر ور ندفرط یکناه هسلوا قجهشلاج
 قجهنلو هدشی ربکیغالوق اًماد هبد منج هلب رغاچ و

 كنایلب و هکروسلوا او دج كی هقح باج
 یماشابیب رلسنرهدلاح یفیدل وا هن-راو ندنس هفاک
 ۰ روبنلوا نیمأت هنسیدنک یو

 هراحابصوا كنیم یسهفاک كراهظحاعو
 هیتدحو هدنماشتا رااهسح نایلیا ماود ريق
 یدحو بولوا یسهصالسخ كراش یفنیدنالک |

 جد كونوب هبد نوسغلوا لج هدسح هه طیغ
 .ادقرا سکعلاب و رویا باوصتسا او
 قیدصت ًارهاض نوا قماتوغوص یش
 لیصح زکلای ۰ روداو ید هدب وصت و

 : هکروید نوح هعفادم 5

 یش نالئد قلرامتح هدابهج ! مز زم .-

 نس ۰ ردنرابع ندنسلو رایت ینسیدنک ك ناسا
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r ۰ راشمرب و رارف 
E ردق هرحایص روک ۱ ع وس یم دے ص قث را 

 ىج زاب لرهشب ریک هرا-بلخ هللا یدنفا یتدحو ٠

 ییفحهباشاب هل وش نامز یهیدل وا داماد هنلع وا

 هباکح هردناللاب؛ردن اللاب رد قوا ینغج هاب هل و

 دوسعس یسیدنک هلم كتالا يخ و اهد هکرویلیا

 رويل روك هراکشآ بآ یکيدليا ٠

 ؟ نوسملوا رابتخ و دوعس نده | اب هل وا
 راو یلصک هرزوا ق-1وا تحن لو لا هدلا !

 یم را نوچ ا: كا لئان هتداعسره ییسیدنک هدایند

 یک یسیدنک یتورٹ كن رد ناق هه ۰ راو
 یفاک هکعا راهن و دوعسم یداماد نا !

 ه.هش ندکمروک شوخ ییاف رع هدایدوب ًااذ

 روایهلوا لوبقم دص ن ٩ یمالابچ بوشلاچ
 وم یسیدنک یابد نارب وآ مزال هنسهن ادمحك 

  روتشود هدبویلدا حارخا ندسهتکم ؟ اب لکد

 ا ازور ؟ یدبا قدج هات هن یا هسقیچ
 [۳ 2 را نون كنسبدنک ینیتو شام



 ۰ یر مد هد هدن دنغیدلوا

 - روا ۳3 یفیدلوا ی ای دوا یی

لسا نود .دیقارم هب کا
 

 ۱ هش ول وف هلیسهدلا و هرکرب-- ندنغیدلواداشم

 ۰ رولوا لصاح بواطم ها تعف لب

 كب هدب و شیلا وب نب زکهسیا ر

 مهدلاح رب ش ی

 *یدلیا داما هلبادیما كوي ر یبیملص ب

 یجکیا یجەیعا رخأت ہد ل وصح ديما و

لا ندنفرط ی-هدلاو ناف ن
 هدب وتکم یفیدس

 هلیهرح یلغوا یجب زاب هدشک وا رکم ٠ ۰ یدنلوآ ریشون

 ه ناوبن یسیهووک جا كنیفص :لرد رک 3

 . هدزارب و یت زآرب هدراشیا هلي وب هدد ۰

E E 09 نرم 1 

a 
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 ندلیصح و شعا فرص هل صحت به یرکف
 رغهذ هدالاح یک مبدل وا شاعوشود یشرب هقشب

 كشيا مل هقاب ۰ ردشهاعا روطخ رابش یکی هلب وا

 ۰ رول واهن یسهرکص ندو

D۷  

 هلیسهجوق ماشفا ر یسهدلاو كمناخ هش رش
 یلدو كن زف هدهدحام یرلکدتا ریاد هب یص

 دادعتسا وب رهدنسهجوف نوحما یسلرب و 4 یلناق

 هب یم یتیفیک ندنکرا حابص یستربا هلکمروک

 یجب زاب هنب یم ماشقاوا ۰ یدیا شلبا راعشا
 ید رفاسم فداصتلاب ردلک هنفلمالس كنلغ وا

 مظعتو بدا لاک هرکص ندکع هن رزوا یساقلوپ
 یتسیدنک بو وا ىلا كندنفا رو یلیم هلا

 ۰ یدالشاب هاجر نوجا یسعا لوبق هفادالوا

 4نفرط مرد هل نهج یفیدلوا ىت داق

 یک كعک زوس هیداق و كمردنوک عبوروک
 ییفج ەيمەلوا نکع نوجا یسدنک تیامر همزا ول

  -هب رګ هل و یلصا دصقندجاودزا وب «یدنالک |



 الشاب و یقدح و و داش هله ءان 0

 ندنعوفوهنعسفرب كنم رلضا ءاهسرول وا قجهب

 هن هدنزوس نوجما قلوا شه و باوجچ لوا "
 : کیدید لردبا ماود

 .دنل و هدهعلاطم هن هدنصوصخ لهأتو -
 هدلا دیا هتسا وا هدمرب ےب نس ۰ مروا یکهج

 یماشاب هنافوسلیف هنا راکتعانق هلبا كداربا نانل وب

 راقاب هکافص بولا زغجزق ریتفرپ زسهسک نوجا
 ٩ یلکد هل وا ۰ لدا

 3 هن رزوا 9 می هتشيا

 : یدل وا ترابع
 مدنا هسل وا هدکرب ی ن ردار هللا و رس

 ەل زونه ینلجءدا تکرح تاو
 . شخلاط ینب راتءالع یشاب زو وش ن ارب ز ۰ مهیا

 یکلع رس بتکم ! ممد لکیر الاح ون ۱

ِ 

 ی ردق 4 یدع ۰ ردشماقک ندمرزوا زونه "

r 

 >> رک پس

EL 
5 

: ۹ 
. 5 
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 اما ۰ مدلب هاشاب هلهافرر یقجردقوش رددنس

 ندید الوب شعلا قترا هنس هجردوا كهافر

 ندهراب ۰ مروبمهدنا افتکا هلععاشاب ردق وا یدعش

 رول هدا تعحا م کا هساوا تداعی رادم هقشد

  ثبشت هغغازاق هراب هنیرغو-ط ندیرغوط ۰ مدیا
 هنلغ وا یحم زاب اما ردلکشم زار نواب جد

 كلام هب هراب ر شانازاق رضاح مهسرول وا داماد

 تلاس د هنراح هروک هنساضتقا رار هلقلوا

 من هلبتلالد و داشرا كرد ناق .مرولیهلوا

 ۱ ی ره «دندسما وا رود: ود قلوا رجب نوا

 رار هژراباسح وب هتسدا ۰ رول وا یالوُف هدن دقل وا

 یییداقرب ۰ ردو هر یدو ۰ ردلزوک تباف ملف وا

 ۰ مروي-هدا رطاخ رد یمکیدوسقرهل وا یدج ردق و

 یو هنابفاصو هناصلاح تبع كلبا هدمرگ

 ۹ مرویلو

 .هلکید )لاک ی رازو سو كنشادق را نقدحو

 یشر بت هدنل و در ەدە و ید دصت هب دلا یکید

 سام ید .دصت توکسو اما « یدشماط و
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 لو نامز جافرب 4. ٌادق را یدک وب

 ثكنیدنفا یصص هدیارممقا نوجا كعثورو

 *یدلیا راد رخ ی ودحو هدندنسارچام نال

 هکاوچ ۰ یدزت-وک هلی ۳۳
 قلوا ر الاب ندنسهح رد توخا ٽڪ یک هد ی

 هلیبسح یفلوندناوذ شءروک هپ رت هد ۱

 . ندکعا فتاو یی شادفرا هرارسا یک ا ا

 تورث هکر دقو رولبه_نلج 7

E Eهنب رد نیاق و تاق یکیا هغاخ هغ رش  

 ر رک رارسا یک یوا یم را تاق نب ۱
 هدشااو . ۰ ردشماعا فقاو عبطلاب ى

 : هکردشءدیدءهرزوا قلوا ىە
 وا

 * مرولب ییغج هيم وا هلو رو ا 2 2 :

 ثا ريم نالاق نس هلا همروبنوشود ینوشن طن ا

 . ق یکیا یکیا هژیداربا ہ ءدلاح مو اصا

 رد
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 مزال كمر وربخ ینرادة كنتور یلغوا یحزاب

 ترا ج هکمر وربخ هلس هدنتب ن یرشع هسلک

 یکیدرب و رخ كنيم هلیسل وب ندةاط یقجدیمهلا
 .هلی لاقحا هدننهذ هنساوا هفلابمرب نالابرب هدرادقم

 هد را هسک ضعب ۰ردهلیو اید ۰ردشمامهدا روصت

 زآ هدنرلضعمب ۰ردبا فازت عا زآ ردراو قوج

 قو چه هدنغا-طرب هله ۰رت-وک قوچ ردراو
 كب جد هدنغوج رو كلام هلوراق ةن زخ نکیا

 جد كم وروک حاتح هرجا سوله ن کیا قوس

 مر ًارظن هرلنوب !ای ردندنساضتتم هب مشب لاوحا

 مدار قج هلنوق هشاب بولوپ وا هن یدنفا یحص
 ۱ ؟ یمزلیباص

 وایدروتفود یتدحو یشادقرا بتکم هتشدا

 یدنفا ی هدانا یی دقجندشکم قرهلا ین هم
 ۔وک هب ورلبا هدرا هجردوب یی هلئس» یدح یاد وس

 یک و یني رانمالع یشاب زوب ۰ یدبا شءروت
 ٠ .قافصسا تابا هناوعروفود قترا قرهسفاط

 1 رودئدم هحرهنس یدنفا یتدحو نانو شعا



 هب ربمآ تصم غ ورد » 0 بترا ا

 مه ۰یدآ ررو یباوج « ریکنا هنتف تسا
 ییسات nk قح هل وا یمهدلاو ناق یاب یھ ۱

 هنسهدلا و هلا ما هخمش .يدباشلوس هک بد

 یتغیدل وا | ربل شب قرف یب وط یس رهش ت
EETو كرانا هدساح یعید اوا ش نا  

 كجەر وربخ ىنسي رغوط س رط اساد +
 ندهرا یرامدآ یرغوط یزو س یژوا هدرلدج
 ءوس نالاب هدن رام ناماسو تورب هل و 11

 ردسک ماطر هدمه ۰ ردیسشرب یک یو ك
 و ذ لمر سیا زلوا جھ یک ی دنفا یه

 ییفصت یقاط رب رکید «دلاح ی لب وسع نل الا

+ 2 

 زا
 ۱ نیم سوک e اهد :E یچزاب قدر

e. 31 تفیقح جد ارا شب قرفو  

 ره هزس قترا مایا « ردنالابزو هدزو هلن 4 ۱

 ٠ هله ءرابوس نالي اروص كعب وریځ یت
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 چ هدد سدا رول هاروڪڪ ناب هدکغا

 هار ناتسنا ٩ یعرون ءرا ردقو هدیآ

 .قوچ هب هسلوا شعاریل هدری رب یفب هنیرپ
 بوح هدنسهرا تسود شا م ۵ هلع ءا ۰ رولک

 اوو قنا هدم ۵ و e قجدیلوا

 چ ۰ مدال شا هم رب دن رآ یاس ۳ دار هلنادر

 وفق هارب-ا ترد نوا زویکیا هدا ا

 ۰ ردشمراو

 ا ندر: یرازوک تلخ وا یح زاب مز

 نوا زونکیا هدیآ هل و اوا و « را دلجا هنس هج

 يح هلو تربح نایاش یتادراو قاا ریل ترد

 ینص یتا ۰ ردلک» نوجا راث تا هدرلهحرذ

 روح تورا دانا اآ كمدار ج زونه یک

 ,یسکعلاب ادعام ندکدعبا وح ن تر ك یمغا
 یی رازوک ثض رح یلوا قفوم هده غمر دنرآ
 ۰ ردشجا ترد

 ب د وس نالاب كنیم ۰ ,دنفحیراذعم كنادرا و
 گیا ۰ ردلکد قو زکشح ٩ زکیدلیا یعییعت یک



 و ی زاب ىد كنب را ؟رویلوا
Eیحص هدوا نوا یفیدالساب , 1 ا  
 ۱ راکفا یک هدنتح هراب هل ون یتبسان نال زالوا

 ۰ ردشمروک موزاه هب وقت لیروصنابمرد ی ۴
 ینسایافهخوب كنلغ وا ىح زاب ٩ یلص ¿ اطیش

 هلیمام تی رازوس كف رح ندنیدالک | ل اح
 : هکیدبد ۰ ید ک

 درب ۰ قلط a دصشندکةک ه هعشچ | مدنف ۱ -ِ
 , وچید لنینصدیکیدروتوک د وم ۱

 ۵ هل یراشی هد ردف وص نریک هورګا هر دیلالوا
 اد ؟یهرول وا لباقیلوط كن :
 0 ٤ یقدصم "الوفزکااب هج زک هد یمهملاطم ول با

 ۱ كنتلخزمادمف رة ى
 و هد نم هلاخ راتخار ثراوت یاضتقم ۳ یناماسو
 «ید.شلیا لاقتاهزک هد 2 ركصندقدسلوا

 ایلنا سکسزو زغادرا وی رهش هدضافو ث 4

 هلانا سأر هروک هاسحراءقا و ۰ هی

 جرخ یتسهفاک كنادرا ووب هلسیطیش یت افق



E. “٦ # 
 ٠ وصح لام ةظفاحم هدیسهلج ! راشعا ایناهوقرپ
 .راشمعا دوجو كن هدنص

 قیدصتو لوبق یرازوسو لاحرد یمص

 هد وا هکر دال دنا زوص رباد هنسلدنک هدنهرح

 یدنرهرا یکمر وتهصت هنسدنک هللا رازوسو

 زو مزال نوا ید وقت ابهدناقرب كتر ماتم

 هد رش هلا یحص ردق هامزوا هک وح ۰ ردا

 حاودزا قرەھرو-ط شوب ا یسهدلاوو

 تريد هب هی یاب سا كحهدبا نات ییساصر

 یحص هند هج وق یمرح یحنچ وا "یا راروب دا
 نکن زهلت وشو شجن هرک جاقرب ی: زوس یدنفاك

 كردبا حدم ییغیدلوا یلدر نیطفو لفام هل و

 یعو-ه قمل وا داماد همدآ كوي 0

 لصا هده سدا قحهنلو ید هدلناق ید اقلطم

 نرع رایدنک قعام راتبح ندلا ی ییناقیلدرب 4 و

 كعد ۰ یدنشهزاتشاب هعاوا یغح هل وا مزالكی



ّ A ۳ 

۳ ۰۰3 
 ۰ یدالشاب هراکفا درضم ییدنک هدتدچا 3

 : کیدید
 یقعازاق یبش نالمد هراب ۱ رف وایدنفا س

 روالوا دع فرشو ناش لوس تیعفوم كوي اعقاو ۷

 اهد كلب هدیاهلنفاحم هرکصندقدنا زا ینا دهسا

 هب یراقهروک هقاب ره زاب ۰ ردناشلویاهد تیقفوملوپ

 رالابج روشیلاچ راباب هسیا رابایه ناسا ؛رزکب _
 هددسیا ررونک هلا یراق ردا نالف روادلا |

 قجهیئاروط یلایمها هدا ز اهد هدنسهظفاحم ۴

 . ردلکددعبتسم یخدیهراقیچندنلا هنب هسیآ رولوا _
 یغغازاف شورغ نواشب هک مرولی مدآ قوچ كب

 .رلشاب هنافارممآ قرهلوآ یمیلد مدلوا هن بقاعتم

 هرکصندفدقیچ ندلا هراب وا هلک]هب و هدردشم

 یکاکوی رب همب كدلچور ۰ ردشقک شلواوحم
 یهراب یمیدلوا شعازاق كندادجا هد وا هسا راو

 هکیدنشبا ۰ ردیسغا هظفاحم قرهبراقیج ندلا "

 میظع بک رم ندنرابرفاو مصخ پ٥ رانو 9

 ف 1



 تیک هددمدقذنمزا هلبوا للغوا ی لا 3
 كرانامرهق نال !ترهشهجهراسو انا

 تیا-مزوس نلک بو الرابوط ندرلاروا هدهسیدا
 .الک | لزوک كب ینا هحشولوا رح* هنس لسم هراب
 ینیدعنا-ط یتسیرب یه *ل ربهاشم ًاتاذ ۰ یدیشم
 یعالطا عع“ لصاو ندقوچ یمان دلچ ورءدلاح

 هنکیدلیا باسح ندرلیش یکیدتشیا ۰ یدیشلوا
 اهد هعفد زو چاق رب ندنسیدنک دلجور هروک

 ندلچور هدنزو ایدوش ندنغیدلوا نیکنز
 هنغدلوا كحدلک و شمالک اهد مدار ج كوب

 هک ارپ هد او و ندیص دیلع ءان ۰یدیا عناق

 اهدناق ر كننظ نسح یهدنفح یلناق یلدو یسعَسیا

 ۱ . ردشلواثعاب هنسلو توق

 ۲ یجزاب ځد نوکرپ رکید هن رزوا كنوب
 راد هنس هم هراب هن هلا یدنفا ی یلغوا

 تم



۱ ۳ 
 یاسا هج رلکب یب شرا ت
 ونامزر یلصاح ۰ زروایاص ینامرهق او 1
 نوتیابرا قرهلوادع یرشوناش ہین عبا 8

 یدعش ۰ ردرا ثلوا رهظ.هنوط# و تمرحكناهج
 هراب مویلا آ ردءراب هسیا ىنرشوناشويكاكنامزوب

 ندفوسلیف نا یلیوستمکح هل يقو مدارناآز
 بطق ندنا رفح اص ناقیج هب ها رکنا-هج رافسا ِ

 عیانصو ندنونف و موس)ع بایرا قح هل وا دع نامز
 ندسکرهیصاحندهناساناراو هو 2 هسوق

 یزنامرهت لوی لا كرودوب ۰ ردبلان اهدندیشره
 یسایرایک دز یکرلنوو زردناف زدلچوو 3

 . ودنش هو هکردیلغوش ود ۰ رد هاب نالوا
 به نابای یرایک یک غاطو یرالانق یرالنوتیرارف
 هر چرب فک کی ا هوش كت رد یهدکلنی؟ثژ ۰ ردهراب
 هلي راروطا ربعا رالارق ۰ رود رب و تو قدلارل
 کن روش و هدنتلایا مد رایج هقنبلر لا مص 1
 ییدلید 6 هراب ه ه:شنا ۰ ردزاو 9



۷ ۰۲ > 
 2 ۰ لدا ضرع هزک هنزاوم

 یلنوزب رط هدنغلمالس كنلغ وا یجب زاب ماشفارب
 .دلوا رفاسم ید نادوبف و ىج زاب جافرب یل هز ر
 هلو هل كنمازاق هراب و هنتیمها كتهراب هدلاح یراق
 راد هنکیدلک مزال قوا دع فر هو ناشرب

 درس یتآ هج ورب یفبه هن رزوآ زوس نالیجآ

 ۴ : یدالشاب هراکفا
 هند رکف ناسا اف هل و ردفا س

 : ۰ ردع رات نف یش نالوا كج هديا تل الد هنسهء)اطم

 .  کزکسرروک زکه سیا ردا تعجام هد رات
 ودی ازود یشیراکدلیادع فرش وںا ھل راناسنا

 ر ا وج كب رصعدعبآرصع

 ندنفیدسلوا هدنمکح زکلاب فرو ناش رلنامزرب
 - امکح نالوا عبا هرانآو یسهعبس یالقع كناتسئانو

 .  ندرلنا «یدنا رارونل وادع یرانامرهف لرودوایس
 - وزسندنفی دنا وادع فرش و ناش كار بکن اهجهرکص

 كوبا دلوبو رانالن را مصیف راردنکسالویب راسیرتس
 فراهمومولع ید نامزر ۰ رد راشغل وادع رنامرهق



 < ۰۱ت
 كاد ىن ردسق «راب قهروا نیقیچ كي هثس

 رظن كب رح قرهالشاب هد رىم یتیفجهلو
 ۰ یدیشلو وق هبلج هنسیدنک , و

 یراتح یکیدنا ر ,اد هنتسا هراب كنمص مه

 . هلوا هلب یلعج ۰ ردیلماغا در هد ا
 كا عانقا قمتادلا یمدآ آر یمص رادسل
  هحرد كج هبعا یللب ی ؟ ۱ هدرچه نامز ا

 قشام هبهراب هکوبلاح ۰ رو لیهدا تکرح هدرا
 ندنلغوا یح زا یلص هدنرمآ قا 3

 کت و قرفر ترور : رواق ديفا دغا

 a ف ی FP شر روا

 ۵ .انلو یکهدنجما لرهکوس یرانیقیچو_ یهدنر

 یماشاب لزوک هلناءفرص واو كا فرص ی
 ۰ رد رابع ندنمقآو هدا

 [ یک هن یتسیدنک هنلغوا یح زای ا
 رب هنفیدلوا هدفكاچ ودلك اش

3 

 رر 5

3 



 كکرا چ e جا ص نویلم هرک جاقر

 هرات مدآ رب یک ی ةا رفلو ید یدال وا

 داف ره هدلام « ۹ راباب da هدزغلوب هدنن اس

 تافو ی هلاخ هب دافتعا @ رولوا لصاح هلا هراب

 ار ز ۰یدسشمر و توق اهد تاقرب یریندیلهدنا

 یکیدمهدیآ لصاح* ص مدة ندناف و ی هلاخ

 هغل وا یوم هرکص نداق 0 هدد ریس

 رول وا داماد دزلع وا یک زای هد راب ٤ ىدىشە الشاي

 عنم ےک ندقءاشاب یک رلسنرپ یہ یصص یت را هس
 ؟ ردا

 ینکیدلیا نایرج هدنر وص هناةشام ًاعسق كنار ا
 ناق ےس یعسق رکید لرد وب ۰ هلدیشعر و رخ

 قح هل وا رال ناق هن داماد كعاح قح هلوا هدلاو

 ید یمص اقا و ۰ یدا ترابع نانسی رک وا

 هلا یلغوا یحم زاب الوا كردا تکرح هدنروصوآ
 نده راب هداب كتاذو هرکص ندکد ابا ادیب هفراعمرب

 كثيش نالید هراب ص وصخا و هلرهبعا زوم دود

 و تا و ۱ وین e و ۱5 Rb دل لی... ا ۳



 هدژارب و یدنال کا یتیکجهدیا انا امز

 هی دشر هب ی رک ك

  Eهلا ونداق و هددسورب د رس ۳3

  ۷3 9هلوبنات-سا فرط یکیا نب ز زار و8

uهعشد ندلهأت 4 :رطاخ بقا هتم ینتحایس  
 وارتا نایاش هايج یماوا شلاق یش

 هلیسمدلاوو اخ هضرش هرکص ندهدوم هل

 تا را اعقاو ۰ یدل رو جاو ر اهدناقر

 توق كقش» هدهسیدبا هدنروص هناقشا
 مریینص بولوا بلاق اد هو
 روډ روس م < یا 2 دن

 یلغوا ی زاب ! رهاظ ییاسح هراپ ! ت



¥ ۰۸ 7 
 هسیا شعاطنداق ردقهن نیکد هبیدعش ٩ رزکهت
 ۰ یدیشغا ناربح هننفالطیدنک ییسهلج یلص

 ۰ یدبا یراب ولغم كانیحص یسهفاک ران داق وا طقف
 نوکو ارر و تأرج ردقهن هناسنا تیبا روط
 زکلایهسیا رئداق نانلو« دنس وش راق هدنعاسوش

 هب یصیخد هلب راع و تفع لک د هلی رقلرابک
 سلوا اهد كکرا كم یک یحص .رارد_بلاق
 ید لاو

 هنا رادتنهزکفطل یک هدمتح » یص هیلع"ءان

 مارو ماروب اما یدلپ هد « مردبا رک شت ضرع
 ˆ ۰ یدلب هلی وس قحا یزوسوب لر 4 هلرت

 یلد قحلوا یسهج وق "البقتسم هه رش
 لردبااهتک | هلبا دقت راظفا مصح زک ای هب یلناق

 یرازوس كنيحص هلیسهدلاو :یدلظت وسزوسرب تا
 هدشیا و ماح هدلا و ۰یدءازوا هدای زكى ید

 لری دنزار نوا اضرا ی افا لیعاعما یاح
 یلاوحا كن راترضحاغا و کج هلک مزال قم اروط

 یشیا هلکلزس ریبدن نوجا یفیدلوا بیج زار



 یفیدلوا شم هیت ید نکا ة

 ۔ هديا مكحاقلطم ینکجەروك هدكنسپدن

 كنسەدلا و هد همانا وج نالی زاب ندر یزقو هلل 8

 یمالشالک | یتید لوا مضنم لاح ھہہب یو
 كنفحوجنوکوب را رس ور عناق هنج هه 1

 ین رلیدنک افلطم هد یسهتیچ یرغوط هنغاطش
 لج هندصتقم كالایطاسعت ید تیام ۱

Eیداماد الرقتسم هن رز وا را هظحالم و و  

 مزاول ینسیطاعت یدرقل یکیاهبا تاذ قج ۱
 یلدهیلع هاش ۰ یدلیا دع ندا رک

 : کیددهبا روطرب مناسب ۾ ی
 زس راب وچ هو ! لغو رکی ای ا

 رککیدنبا « زلا ققشیقاب هراتانلوب هده تب
 - دقد و هللااشنا _ ردتکر حر هناد رم مات

 ۰ زرواوا قو هجاتننءا نسح هد ین دنت ك تك

 هب وش كنداترپ دم ؟ یف زابآدوا ناه _
 .. یدلاق یدلوا لال وشراق هن رزوس تف 3

 ٩ یمنوجمایغبدلوا یسهلماسم چه هلبا ر



0 

1% 4 
 هل ردیم هل ییکجه- کم زال كعا هلباقم هد لو هت

 ید ری نامز هلبابارطضارب یاب
 یرغ وط هن رلکتا كنغاط شیشک نوک یجنکیا

 یسهدلاو هلا عاخ هش رش فدامعتلا هدفدقحهکمزک

 هدر ر تالز ود هلتهج ی رافدن) وب هدک اندشرشک ی جد
 اشا نالیداندسش ۰ رایدلک هبوشراق وشراق

 اهد یردقت راظنا هنهآ یلاج ونسح كنهش رش

 63لا ۰ یدارویلیا بلج هلیمهاو توفدایز
 هن رانیس رظناهدناقرب كنسهدلا وو كزق جد یلص

 n ماا یون زر وط كران و ییعیدل وا رهظم

 ۰ یدالک |

 لصابولوا ندسلاوحاتل ها رب ران واما

 لصن هنب رکیدکی كرل وب هسیایث كج هری و تیما
 زونه یحلص ۰ ردیسهیضق یرلقدنلو هد هلا عم

 شاروک ید ندفرطیمهدلا وكوت کم یتیدزایهزق
 هبهش رش هلتهج یییداوا راد رخ ندنفردنلو

 زا نحا ندنسهدلا و داشهسز مو ک هناقماع روط ر

 رابکوب یسهدسلاو كنهشر2نکیا هدنسهعااطمردب |



4۰۰3 
 غوا یص زاب كنسیدنک مناخ ب مشاما 198 ۲ و
 هثادرب هب وا یتفیدلوا یزف افا لیعاعا یا

 یمن كليا كنيلص ؟ایزمر ورخ نوا 0

 دعاسء ردقوا دوخاب و هساوا لوط هزات رب هلهجو

 هلب یسمالفاضص ینا لصا یتح هسناو دلار
 یعمر ییعبا یدنک هسیایمص ۰ یدیا رولکمزال 2

 ديما رثأتر یک عاما ینیداق ندکمرب ورخ
 یدنک اما یدلوا لصاح رثأتو اعفاو «یدیشیآا |

 ارزق هکیللب سب 4:شلا ۰ لک د دلو یکیدلیا ديما ۳

 یب نس »یش e هد همانا وجوب

 كهسدا رسيا یب ۰ مدن ر یس دن ل ەسيا شا

 ۰ ردت رخ رخ نو | هیوا ندعایاب

 . رطاخ رد 0 ىلهأت كب یص ردو هنامزوا
 ند نفرط هش رش هلتهج یغبدلوا شعاعا ا

 لبسدایز كنیلئان لد فیلکت نالیدبا هلو
 باو جهل هوت کءوب ۰یدل وا بجوع ا
 كاوج ۰ ىدا رویم هديا نییمتولردرپ نکجهرو

 کوب ردق هحابص ماتقواو هماثفا نوک دل |

iê 

 ابو

gSيام ۹ تب 4 سا  



۴۰ 
 ۔ دلوا یللوناسدعا كرس هدناعقاو ۰ زکیدتسیا

 یچ زاب زکهسیا راروص یمعسا ۰ مدیناط یزکفی
 - هشن رش یزق كوب كناغ لیعا-هما یباح یلغوا
 یهداوناتسا هد یا هسرولوا زک ارب داش ۰ رد

 یتعما كاباب ۰ زکسرولیهدیا غیلب هقماقا لحم

 ربح دی ربآ هد ینتماقا لق هرکض ندکدرب و ربخ

 هک یمااب هلیبسح یترهش ۰ ردقوب موزا هکمرپ و

 < رر و قلغاص هزس یتتماقا لح زکهسروص
 .« قلغاص » یکهدنکو ص الا كنهماناوج

 ۱ ٩ یمدعشود هشلداقمان یریبعت

 هرکصندفد وق وا هرکرب یوتکمو یی

 ار ز ؛یدلوا روبح هعهوفوااهد هرک حاقر

 « یمهعرک كنافآ لیعاع"ایجاح یلغوایح زای »
 هناسنا هلةموقوا كجهرکرب زکلاب هلل وا یزوس

 «یدا لکد ندرززوص یدام كنج مر و تعانق

 یتتور هجرد یتح ۰ روناطالعاكي یناذوب یص
 قلوا یلهغلایم هدایز اهد ندرلندیا هغلابء هداب زالا

 ۰ رد | نیمکت هرزوا

 ی

۳ 



 ن درک قاب کد كي هزب ر
 قاط دوخای و زکیدنزکب هزکغیدیناط رباب هک



A 

 هک ۰۲ ۶
 ۰ رردنوک هطساو رب

 ٩ یمرویلب ییغیدلوا یک كنيداق و اما

 یفبدلوارن یتحا لک دیتفیدل وایک ؟ رک هن

 ۰ یدبا نمزاپ هنب یب وتکموب یم یدبا هسلپ
 یدصعم كنا هلهح و زمکیدید ید هوا ار ز

 هلرازق هپ وا ۰ردنرابع ندقل هدراوخ رب زکلاب

 دا یشی رب چ تاج روک انا
 تسپرس شمروک هی ر هغذارغالا ماحهش رش

 یب ون کمو ش كنیم ندنفید لوا زقرب یلبرمشم
 کی دليا لج همکح ر هلب وا كرهیعالج هکلکزوز

 قوب هل هدلرطاحو لابخ كني یتهجوب كشیا
 هلع یلناقیلدوب افلطم » هسا تروصو «یدبآ

 یوتکم و نوا كنا هد شا وزرا ی.اودزا

 هش رش طقف ۰ یدلوا یروص « ردشلنا ببر

 ندنضرعهلب وارار, هل غلوازفرب یلب رشم تسبرس
  هب وا ۰ ردلکد هدندقاط كجا دا همش ندٌتفع

 راز هسیدنکنب وتکم وبشا كص یدیا هسلوا

 ٠ مزال یسایتتسوک هبه سی كردیا دع ندرارسا

 بس 7
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 یلل و اتسا هّمبلا مندی

 هدیتماقا لح یمعسا ۰ ردزکسشعاط یمدلوا ا

 شیناط یلفارطا اهد دباش هک مهرب و رخ ہزمس
 مس . ردیص زړ ما .ردبا تمدخ هزکفو " ۱

 ج : مدار یحاص را_ةعو دارا | یا رمسقآ 2

 هلمرافعوداربا یدنکهدلاح یغیدلوا چچ وک مشیا رب
 .رک ص ندفدیاط هتروصوب یز 8

 هسروا واقح هل وا ردا صف رش زکص ا هن وکر داش

 یک ہدنس وشراق حاج واوا ید متناقا رقم یک ہد ھس ور

 « ردیاخ یهود

 یدیا هسردنوک هرب رب هةشب ی و کم وب
 هب یحص هد« !شمافي رح هلزوژ هب ده ل

 لص بوتکم داش یملص .یدبا ررر و ولو "
 نیداقدوخای و 2 هنلا هسکر هقشب ندغاخ دجو

 ثعاب هدروت وقف وا هب ههشب رب رهيب قءوقوا

 شمزاب هدنروصو هد یو لاحرب تاب و

 یمادی تبعانم ر هلیسیدن ڪک نداق را ی

 هنهاک ت٠ا ىدنك هتبلا هنسا زوالو دیور



TS Eo? 
 ۰ یدیاود « ! كسنمروک یشرب هقشب

 ماح هغ رش هدهس ور كندا یلص مر

 ر یدام هدرما "یداب یسعا اد تبساسنم هللا
 هکرکح نوکر ۰یدیشمالشاب هلدصقم ثالهدراوخ
 یسیدنک كلرهروک هدکارب هلیسهدلا و یزد «دن اف رط

 هد شانب ندنفرط رنداقو ادعام ندقدلوا شب

 ندرفاب لتفقد كب هنسددنک كران داق یفیدبل وا

 فام .یدیا شعثود هددن راهفراقرهبالک |

 فک ټر هرکس نیک گرا لع یرتدنتوا
 هلردنک هناروا هڪ رغوط هلا توتکمر هدسنلا

 هراهتخار یلهسور ناق چ ندو را ویدلاجیب وپ
 ید هدنرزوا شک ندنلوبناتسا بوتکم وش »

 رەد « ردي زا هد هلا یدنک كغاخ كح وک

 هدكي بوتکوپ « ردشء ردن وک هب ورا ی ی

 7 هک ی دنا روبد یحص ۰ یدا یر هداس

 هک مدال-کا ندزک ةا یلتفد هز هدا نود »

 قاط دوخاپ و زکیدنزکب هه کر یزکهد-نای
 ندن را رثاس» لوباتسا رن ی ۰ ر اا

 وک ر ا ادو ا نان ف یف زا ا ا و و ادا قا

rh 



 رابش ی هک هبدجا و ۳9 لاح ۳

 هدنمهجرد قمالهراق یزاب هدزارب و ,

 ندنراما قشم بم ولا هدرب درديا نت 0 ۱

 یدک ۰ یا دوز و
 ندرلب رکب کسا نجا هللا ساسط نوتلا یب 1

 یرلیرغنط ولاي نامز ینیدنالنامود ینا بول

 شوخ هن رقالوف هلی دو ماخ و

 یاد رلکنرف ۳ یاه » هرزوا یو 0 ۱
 كجوچ وکرب هل وش ! ناتسکترف ؟ كد ا ا

 -ردفیص لصن یرلناطیش ردفوب ھا لو

 ند راهچ راپ كنکد قوچ رب ۰ كسرروک شو

 تاک ی ۳۳ ای
ORE DOO oa 

 8# ا ۳

 مو ییا كيالوط سا وا قجدقاب ہد ےھ ا 1 رب
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 یتیدلوا شلبا ادیتبسانم كندنفا یلص مر

 ,یحزابنانلو ترابعندنو یناشولاح هتشیا 3

 هفرش یزفلوب كنافا لیعاسا یاحللغوا
 هددسورب هدرام مسوع و ید یرلتب-انم هکردغاح

 یس هییرن دالوا نوچ یلغو!یحزاب ۰ ردشلوا ادیب
 زق ًاتاذ ؟ ردیفد ریش ك حج هلربو تیما نادنچ
 هدند را كنا ! هکق وب یغیداص دالوا كشرحیدالوا

 هرلا ریل یلبخربینوکب رخآو لوایثنالبند دالوازق

 كج هل رب وهنف رح لا هلبا زاهجرب نالوا قج هلو غلاب
 یرزفو یرلهدلاو هک نوصسرو تکرب ۰ ردتامارب

 ۰ ید رشعاروط یلعاعها هدنص وصخ ەر

 ! هغثارفالا ردق هانرط ندهبت ! هیر هل هد مه

 ريه لاو هش زوم هقشب ندشوفوا ند زای
 یرهیقیقح تیهام كنب رازق رکا ! لمکم هدیرل
 هسلس یلغوا یح زاب ییغیدلوا ترابع ندهن

 ردا وج قره | هزکد هد یسیکیا زسهمش یدبا

 مک ندنسیدنک یتقیقح كنب راهم رت نکل ۰ یدا

 كغا فیرش منخ جاقرب زکلای ۰ یدیا روبلوا

21۹ ۳ 7 3 
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 ءرددجآ ینشیهد رظن كناا ليعاع#ا یاس یلغو 8 یعزاب مر یسفاوب شا خدتافو كمدآوا ندو رو وندفیضت ربا ادعام ندقدلا یییرل» راب قوچ تا لرد قییضت رزسرخ یدآ لور یک ی

eیرح ثالیا ۰ ردشمالوا یدالوا ثاکر 1 ۳: جد هدسلاح یغیدنلوب یر> ترد كناذو  
 ندنغيدملوا ینجوج ج كنابوساوا یلنوزب
 قجوج جوا قرهلا هب راح سکر چرب * هدنوزررط 4

 یسلو شا تافوهدكنچوا هدلاحیفیدروغ
 «یدیشقیا روبحهفاا ناف یلاوبناتساهدرب یقلع 3 ۰ یحم زاب نامزیکیدلیا روما لقە وناتسا را
 هلماع بما تهللا ۰ ی ۰ ید ۔ابادیلوت تر ندا و
 هلماسم د.ءهجح جور زکلاب ةو كرر ر
 یییدلا هدیهجوز یحدرد نوحآ كمروتک ن
 E هت شدا جین ۳ و

mT و 

 . ید شا
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 هدلا هده سیدلیا ادب كلالماقوچرب نالفناکدماج

 هوا قو-طشو هد یدودنقوچ راهدنانلو -

 هدک ایج هلماعم ل وقنم ند رد ید ندفرط رب ندنغج هیه
 ؛یدیارویلیاماود

 ربخ هک «ریهرب ورسخز تور كناذو
 هنذیمح كفلخ ۰ هلهرب ورخ هدزر هکزهدرب و
 یدنک نکل ۰ ردر ولیم هرکچ اقرب زک هسیاراقاب

 ردجا تګه جا سولف هکناص زکه سا راقابهنشیاشای ۰

 هساوا یفوخ ندرازسرخ رک اهکریکس# ردقوا
 تاعیاسبم قرهروتوا هدکجه اخر یلدهطوا یکیا

 ارحا توروا هنسهفرا ییاینز ید یهو

 تاغلابم یوم ةجردكناذو نکل ۰ ردکچهدا

 تاکرا هدنسهاخ ندنغیدنلو شلاترهشهلبا هط رقم

 یلیخ رب یکنالف سیاس قاشوا زاوایسیه*

 هرادر هلو ۰ رولوا روب ه غمر دنلوب كل هبلغ

 رویلیقصیناح هلءسهدایزهجرک | هنفراصمكنهب دید و
 . ثالدبلغر هبوب نوجا یسفنتمالس هکهراچ هنهدهسیا
 هدنن و یکناه ریه هل ارز ۰ ردر و, دل وب هدن عا

a نخ ۷ 3 8 ۳ بز ٩ 
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 هدهنوشملاق یدوجو ربا رو
 دودهمندنآ ردان یدوجو كرافارص و
 ی ها ی ی.هلماعع هيلع "هان ۰ ردلکد شن

 رب یشورغ زوب یکیدلیا ضارقا نام ۳
 نیر ته یضْأف كنطئاف هدنفرظ هنس

 رارادغع نار ,دراو هزو “ترد جوا هبد یمدکل

 .زکسرالکا العا كب ینغیدلوا دو
 هیدلیعاعما یلغوا ی زاب لصا هجوبناتما ۲

 للغوا یحی زاب وپ هنشبالوقم نانلوب شاار
 لیعاع"ا لصا ۰ ردیلغوا كنیج همام من اغا 8

 هرکصندکدت دوپ تاقزو جاقر یورن ندی 2

 هنلغواهناکب یهدنزو ادو هداید یتلام

 ها نفک یروفرب یک را افرزاسیسیدنک قرەق
 انا لیعاعسا یلغو رانامزوا e ها ۳



i 
  E. Eكنەراب كج ەلب ەد! فرص هن راقا رم

 .یدلواشما1لاق عنام ید هغد ردت رآ یني رادقم

 هدو ریمل هادو یدح یعید-) وا زلتبم

 كتاذرب هد نما افا لیعا-ءا یجاخ ییءوایحم زاب

 تّیسانم نانلو شملوا ادب هدنراهرا هلی هع رک

 . ۰ روللوالیصفتین اهجور هکردهبدج
۰ ۵ » 

 لصا نع اا لیماعسا باح یلغ وا یح زایو
 یحزاب لیعاهایماباب كوب ۰ردندنسیلاها نوز رط

 هراب هجا لردبا یق.ایحم زاب هدنرابک ران هلیمان
 هنافا د یلیغوا هتافو دعب ۰ ىدا شعازاق

 رلهراب یهدنرد ربارب هلیبعل « یل غوا یحم زاب »

 بوبعایغلبحم زاب یک انا دح ہد ھسیا شلیا لاقتا

 . هکلیج هلما_عم هغلیج هح ارم هلا هامرس یکهدلا

 یک ہدن راج هګ ارم كنامزرب ۰یدبا شمالشاب

 هدنرایج هقناب هدنرافارص كنامز یکیدمتقلزسفاصنا
 . . رادخا یتفیدلوا هدرهجرد قجیهو یلاثما ید

 9 یکیدع هک لدن وشود ًاقاعتم هدلدسیدنا كج هديا
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 هاو شاوا كلام یسیدنک انس

 لاشتا ۳ كیا تبدلوا لاش

 یلام كعاخ هلاخ هدبو قاب هن هنغیدنلوب راب

 بجعت هنفیدلوا شنا لاشتا لس ۳

 اصقاو لاوماو كالما یکهدلو و ۰ ۰ زکیهروب ۱

 قس وا دع ندرایش نج ىج هلیاص جه ةن <

 ییسهراچ كنو رنالوا لقاع هده پا ر
 .یدبالنام ندکچرک ید مناخ هلاخ ۰ ررولپ هلو

 راو یمن هن رزوا یسالاق یدیماندنتایح ما
 شلایتسهراب بوتاص 4 , یمص یتسهلوچ هس

 ۰ یدباشلیا لقنهد روص ق 3

 یرکیدبرع یمب ر هرکص ندنتفو كنسهاخ 33
 هن هللا قاش وا رابتخا رب و هنراج یکیا ضا

 هن رطاخ قحا ۰یدلیا ماود ەدتىروق اا

 ندنادرا وهم رزوایسالاق ها
 ین
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XT ۶ 
 ڭتاذوب هسبا ندقمتازوا قرهلوا زىسموزا یزوس
 اهد نایلیا راذک ردق هنامز یغید هج ندشکم

 ِ مل هیلبا مالک ل ةن هنس لو | شم ری

 نوزوا رد لوا هدییهجوب كمالک ۱ توا

 راشاب هدلو هن ك ص هرک ر ۰ ردکج هیمروس

 هدلو وا بهیحمص | ایلدروک ینغیدلوا نلتنج رب

 هعن و یکیا زکلاب ناباش هرابخا ندنکب ۰ ردشماشاب

 ییعکیا یتافو كنسهلاخ یسی رب كرانا هکردراو

 ۰ ردیراهیضف یسالتاهباد وس رب یدج كکب نلشجون
 زکسهدلاح ینیدل وا نیداق رب تالشب شت مناخ هلاخ

 ۰ یدلبا تافو دز منو لا هتسحرب كن وک نوا

 نوت و قرهل وا نونع كب ندشنکی هد

 الصا هی و هدکمک 4نلا لنریلص یکلیام

 قح هلنارآ هدیتعبقح ۰ یدابا تافو قرهیافصق

 هسل زا یدالوا زوا كنمهلاح یحضص هسرول وا

 ییالوطندنناف و هيلع ءان ۰یدا روس یی هلاخ ۰ یدیا
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 قوح اس افصقاو هدن را ال وا یکی فص

 انسودنز یمهناشونیم راتشذکمم یتح « رولوا

 قلوا یسراسو یسهراسو یسهازا راموق یمه
 یرابک یتدح و ضب نکل* رونلو هدیعاوا یک

 نالوا شل ر آ هنامز بتکم ندرا رع هکروا وا یخ 3

 را 3

 مو
 ی

۳ 1 ۳ 
 . PO O brت © اک اھ
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 هق شب ردا مصح هها صتخموا زکیلاب ی

 ۰ ازم ر ولی قالوق هثیشرب
 ندنوش یتشذکرمم تال هنس قم ر كنيندح و

 چ رب اهد هرکصندنو یک یفیدنلو ترابع
 یشرب یک ترابع ندنوب هن «دیتشذکمم ثال هل"
 . ىجا هنسنکع هدوا هسبا راو قرفر .یدلوا

 شا هيمن هدکار یی راسرد راهن یحندب و
 ندرلفصیحنزوقطیحنزکس هنسوب هدلاح یغنیدلوا " 

 كنەنس یصنواو ندفونصبتا مزکلاب یک كم
  یدلچآ هبط بتکم كنساروتقود هليا ا

oC 

 ۰ ردن رابع ندنس# و قالراب دن هج

 شمالر وک یاشا هددرک اشرب 2 لوا

 واذ E سس كناتدحو هدزعاب وب هیلع ها :
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 ندک رک هنسابرقا مصخو هنساباب ینغیدنلوب شعوق

 ۰ یدش ربک هم ندبتکم

 تفرا ۰ ندنهادفرا یقدح و هحوقرکم

 ۰ شا رطح هلي صحت ینامز دعحالوا هل رثأت
 هر_و ییراس رد كنهن وا ىسمن ود ندهنسیضسب

 قلاق هلو ارص رپ لا یحص هن بول وانوجما یکردم

 یتعیفحو یسنرباماریب ۰ ردزعولعم یتیدلوا نوجا
 .هتسناناههارارکتقرهنالکا هنن رللعو ردمبتکم

 یسالع 1! ىلع كوا ص دنا ما یکیدر ورارکت وش»

 راس ر دكنهنس یحدیادعامندن راس رد كن هنس وا هدکد ایا

 یکیدت شمالنا ندر ییهنس یکیاق رهباب هد یب

 كن هنس وب هد هلا رورناوپ هد هنس نیک هدلاح

 ییکجهلب هک هد ین هنس یحزوفط هکلب هدنناح ا

 ( ۰ شعا هدکلیا دیعا

 ۲ ن كلهنس ىج رب كندتدخو

 هل رایلبتکم زکسومراشاش كهسیارد ردنرابع ندنو

 I زا تاپ نقش



۰۰ 4 
 یتبقحو ناحو لدزا .زغا ضارعا ها یه

E;ییانج رک و یعبط واق هکر دف و ۰ ردیا قیدصت  

 نالوا یلوصح رادم ارش ره هل ون هست 0 1

 ه:-سذن یکهروک بولغم و جاتح یسیدنک 4هرا | 3

 هراب نوسلوا بولغم اکب هراب » ۰ ردبآ دعلذ
 هنسدنک كنهراب .رید « نوسناو جات اکب

 مروره ةا نوجمایساوا جاسنح و بولطم

 قجەجآ چوآ ۰ ردلئو هنعوزا قالتاق هناستکا 8

 نوتلا نوا شب هسیا روا وا كج یلباجابثحا ضرع 3

< 5 

¢ 

AD u ES 
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 تعیقح نواشب لک د ه هجوم رب هیهاخ ر نوآ 3
 قجآ ییجووآ تفد مع هل نوجا هيف
 .رونلو هدصجرت یکغا جابتحا ضرع هلیروص

 دل ردبآ ض رغ هب ا ییقیهح و یتدح و اما 8 1

 ؟ ید ر ویلبا یا ے رکج نا
 كنلص ہا [ هب یحلص یرلنو رکا ! رخ ۱ 1

 ییکجهدیادر یرترکحوب هلا 4 ایطف 4 طسفس رهن

 4 _هتذا ندنآ رظاش سدا هل و یحص. الت

 روت, eG e یییدنک یسغا هتسخ بنر



۶ ۳۸ > 
 ا اا هم رکتسه تیروبخاو
 هب هک ا نادیم یغجهب هلبئروف جد ندراباذع
 لم هنشیاشاب یکید هم هدنیکح ملت بوروس
 ناب هدنسهجرد ڭكىامەل یکجەلبەدا رکشت

 یییتدحو هراچب رازوسوش ۰ یدنارویلیا تبنونع

 ؟ ردبلکدریش قجهنوغ وص ندلیصح
 یدا دسل وا مدار هدلعع یلص ید یندح ورک |

 هتوغو ص نالیصح ینسیدنک رازوس و اعفاو
 ۰نو-لیهلوا نکع قفروف هبدیدبا رارولب
 هدنرظن كنا زکهسیارروص هب یندحو هکو بلاح
 یهدنلخاد یک امیدنک كناسنا ى سيما كل رام

 ره هدلاءو یئدحو ۰ ردّعاق هلا یلالفتساوتب رح

 1 هیایسکا تردق یدنک هسیا قحهلوا لئان ه 4

 هفوار هلینیع دک ۰ ردهدنساوعد یلوا لئان هلیس

 یساسط یسهحوع یم.ریتیسهلاح ینغا رو كکا

 -ایس دیفهرح ریازج هلا رهرطوق لمکم هدنسهباس

 « ربا ج7 ر هکمروس رلاذص هدنراتح

 هلوصح هلباهراب كنداعسره یجدیتدحو اعفا و

aU:ا ی 3 8 ۷ ۳ زا د  
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 كج هلب روك "ةقيتح ۰ كدب لمزا ابو ۱
 نوسا وا ترم هسا زلوا ی ۱

 ینیدنالک | ییفیداشاب لصن یملص ا ۳

 نامزره ینو نالی تاج 4 ار بیس

 یتسافص كنك لازا عب رم هسیا ند ۱
 دم ود قفاوم هداب ز اهد نحو لقص ید

 هراب كنداتعم ره ۰ ید رویا ثحم

 رب ناشلو هدنمات دا ةتصا یکچهلک 4 وصح

 ٩ رول هلوا یقمکح یرغوط اهد ندنوب ن

 روتقودرپ قرهنارپب دو جو نوجا مولع لبم

 یمج هلیهروس افص ردقوب یدیا هلو ش
 جا ضیاو حرم ۰د یتهج و كشيا لص

  یور ال صا نوا یتیدورطم ن
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۳ 
 كب ۰ هدب وتکم یقیدفارب

 یلص ندنغید اوا شهب سوک قایتشا یلشزوس
 ردق هب هدبط تن ما تل الاب ییاشفا هبنشحص+ رب

 هب هب رعرب ؛دسودیاب هلتیفیک رابخا هنشادفرا بودیک
 ۰ ردشمروتک هنسهناخ یسهلاخو شەر دنبي

 یکیاوب هن رزوآ قایتشا كلەنس قی رب
 هب هظحالم یراقدشون وق هناکلاهتم لصن كشادقرا

 ۰ رولاق حاتحم

 قا یتاقالم تروص هدارو نوا مزب

 ندنفج هلوا نکع ثمر وربخ هل هح و هصالخ

 یتدصتو هدنلو یلاوحا مالعتسا كنیم الوا

 یدنک یمص ًاباوح هرلاّوس نانلوا داربا ندنفرط

 دف هارو ید لاحو هکیذلا شموس ینلاح
 ۰ رلیدبا ترابع ندرلبش زمخیدل وا شلنا رب وصت مزب
 د وا هيا راو یسهل صف رب ندر يدل ما

 - اح یکیدسایا ےض هلاحره اک ذلا بسح كنضص

 « ردنرابع ندناک

 كني هزسهدیدیایلع | هدعاسم نمراهفیعص
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 یک شوف هدنرزوا عساو رع رندا لد لدبن یتفاطل

 وص یهدنراف رط تلا . زر چآ دا و
 و یصا ی و ۱

 درا مار نما یدنک چا
 a نوکر ه ۰ ده یراکفا ۰ ر یموزرا كنس«

 E ۰ رارروک ت کل رب نوک ره . ررپک ندلحام
 3 هدنرمشع مز ر هبا هک ارب نالوا هدنروص و

 ۱ هدنسهجرد كجا ماشفا یابصو حابصیم ۱

 شو و شيع یالتبم : هما هننهج کل
 e n جدا وا 23 یمن كم 2 ۱



۶ :۲ ¢ 
 هجرازو هدرورناس# نالیقب نانابیجد نامز یکیدلک
 . ردیلماعووا یتفیدلوا طقحایو كاله ندر كمدآ

 زکد نمدصقم ندهد وش | ازکم رو الك

 مز ۰ رد ةعالک | یزمغید_1واہدنراکفا عنم ینقا رم
 ندنفارم راکشو دیص قامو هروک هنمرکف

 هلو قارم زکد هدندزن قلخ رب + رد هنا راسیکهدایز
 یرلغا ارجاه رحم تاحایس هج وزوا كیاکداز رابک
 "هنسیقرت هدکلیههک كعلخ وا هسیا ررا و هنسهجرد
 كلبك ۰ .رودلوآ یمدزاب وب كب كفارم و
 ء رديه ارهش شینک كاكه ونموهبدام تابقرت هيا

 هبولط «تایقرتهسج هقی وب یتحدصت راست هچعیانص
 شک هلو صج ندنزو تالرضمک هدای ز و

 تاحایبس هدهننایف رت رال نوک انوک ېک ی غید )و

 ردشانا تمدخ هدایزندیشره 4 رګ

 كج يلنكب یتهجافص زکلای رظنعطق ندرانوب
 ۰ هرطوق رب شاد قرا جک تلا شب ۰ ردیمدرایبش
 E الكم یرادب سو هبلک !مزا وا هکراروی) و هدنگا

  یعضو یعنر هروک هنلوح ره كنا وه ۰ ردانهم



e:هدنسهمندکاباند رفداوا شو دیا ۰  

 روفکت و یسهرب زج ہر رم یغاطوبق هب هبنادم دب
 ارحا یتحابس هرم رم ترابعندقیشالوط

 زکد قایحد هدنس هعفد یهکیا یک یرلکد

 تراسح هدهتحاس راد میو رد

 «یدیارا ل

 کا زکسیم ردا نیس یق ارم زکد وب مه 3

 ag نوجد

 ردراشخا ثم نیز ا ک
 هدناهج نکا ۰ نمهئلوا راکنا یسهکلهت اس :

 هدنفام 4 رع هدنفارمتآ٩ ردراوهآ :

 اهدهکلهت هدنفام راکشو دیص ٩ ردیقوب

 ورتاب بهرزوا یتاوا هجا | هناموصعملا ٩ رد دی
 هرطاح یماشام نوو بوروط وا هدنسسه
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¥ ۳۲ 
 رانا مام هدهسیدناشأنا لوبقآدج یرارقوب
 هدای زك ردهدیوتکمر ییدلا ندب وک هدنساننا

 یتسابابهتسخ یلتیج هلغغ وب شازاب یتیدلواهتسخ
 تكعروک یتشادفرا یلکوس هلیقابتشا تكمروک
 ۰یذیا شمک زا وهدندن انهطا

 یوا بایاغش رارکت كني رد یستربا ماری
 نامز یکیدلیاتد وع نددیمزا یدحوهن رزوا

 فداصتلاب هدهسیا شیک هبارممقا هج رغوسط

 رپ یرغوط هسودر هلبشادق رایکیایدنفا یص
 وروک ندنفیدنلوب شمتیچ هنتحایس دیفسرح ریازج
 e ىدمەأ وا سایه فی لی

 هک هر, وربخ نکیاشلک یسهرص یدع هتشيا
 یش نّسوک تییبس هنتحایس دیفسرح رازجوب
 شلوایسیقرت یک ہدنقا ر لادنص كندنفا یحلص

 لادنصنابالشاب ندراذک وتشکه دنیا جا ۰یډنا

 قعازواردقهنجمازاغو هرهطا شاو شاو قا رم

 كنیم هدقا موب یبکیقنیدلواشموب و ییتراسج

 ۰ هسیکرلکبو رایدنفا شبترد رکیدناشو قبفر

 جو



 ۰ رددکنامر و هدا یدنیت 2
 هن رزوا ینلزسافوكنسبرب ندنیفرط اعقاو

 هم هدرخ فرط رات: سانم والثوب نالوا عطقنم

 كاوكليا هلب وا هد هسیارولوا بجوم یتیسسویأم
 نان روک هدنسهناسونام منت ل ادوس یدج

 ز آرب راسوآءولوزتم هرهیلروک هدرنو ردسجاف
 هدرارولواباینیلسن هلرسهمناک !لکو کر رکیدهرکص
 قروص ناموررب هنب راهناقشام تشذکر م یکاوآ

 ره.هانهدرنامور ار ز ۰ رولیاص شمام و
 ۰ رردیللوا یعطق

 یزودنوک یه نکیا هدبتکم هکر دب رغ
 یملص هلا یدنفا یئدح و یشادفرا یکید روی رباوپ

 ۰ یدمهد اتاقالم هلی هعفدرب هدنفرظتدمهنسرپ

 یمهلاخ یدنک بولک كننئدحو هعفد جاقرزکلاو

 یفیدلوا شارب قرەیمەلوب یی هداسهاخ
 تاقالمآربرحن هلروص یقزابباوج هربوتکم
 ناضرهنسوا هدرهراحمو ۰یدیا رالی

 قدحو هارەرب ورارف هکمروچ هدکنرپ ینلبطەق



۲۳ E? 
 هلا هللا هراب تداصعس ره » یحص هکردقوش ۰

 اش یییدافتعا و رکف هش رزوا یسهدعاق 6 رک

 نوک انو کوب یمناراط زارب كنهراب بولوا شغا

 ورم سانت هتذل یغنبدلا ندنردلکا هز وک -

 یدیا رویناط هد یب رایجآ تب روهتمو تیم ۰
 هګدج ندنشاب كنيملص هدنلاح یکلجنک وش

 حرش هدارو یرلنا هده هيا شمک ادوس جاقرب

 رادوسو ارب ز ۰ زکج هیمروک موزا هحاضیاو
 بار رب هلرنداق لهأتح ها اب و لوط هزاناب

 یطاعت هچرک | بولوا تراببع ندیتسرپ !دوس .
 راتاقالم تروص نالک هعوقوو راب وتکم نالوا ۱ 1 1

 ندیلیخ یرلناب وئوا راهسلوا قجول زاب هلیفارطا . .
 هدهسلا مولدا هوش هلن رلکجءهربدناکا لح

 كنيمص دوخاب و هقشامرب هقشب كنداق اي یرادعتت
 عاطقنا هلب راغا سوه لیوح ههقوشعءهرب هقشب
 كعد سدان اعون ندنفیدلوا رحم هب یلک



۰ ۸ 
 زکلاپ رشنالید افصو قود داد | ایه

 ناد یم ج هنس كن رااح ال رهروا 7 یعث ره ۳

  هلاح یعو» هدرا هج ردو: كلراقام ی
 ادم ها روصت كي هداملا قوفرب هدنت

 1 1 دآ ندنالف ند« ند راع یمهلاخ 1

 ٠ یسماخ هرکص ندقدقیچ ندبتکم یلص بو ۲ 1 نداق تلام هداربا ردق شورغ زویکپا 4
 ٠ ۲ ٠۲ وراپ و هلئروص لوا یمیدنکی کک را

 , ۰ یدیا رورو دنلخاد بس



۱ ۶ ۲۸ > ۱ ۱ 
 هدنرالام یا لناغع سکعلاب یحص هدلاح یرلکدم

  هلوسالا یقاطنالوا هنا مالا ثاذک ۰رونلکا

 هدلاح یرلفدناداد هراموف هرزواقلوا تبلوغ شم

 ره هدلاع » هجرکا ۰ زغالغوخ ندراموق یص

 زا رطر هنسیدنک ین زوس « رک هلا هلباهراب تداعس

 هدراجآ ج ووآهنس هلاخ نوح اهراب هددسدا شع اذا

 لیباقسار هلیدیما هرا هن رزوا یسهصام راموق هنن

 ؛ رولو ترفنناباش هبدثلوا زوکجآ یغجآ یدغاک

 ٩ ازکه سید مدآمات یمص
 یکلکسک ۱ ۰ زرویتسیا مدل وا !توا

 هدلاح یکیدع ۰ زکسرروک هرکص یتغیدل وا هدراهرن

 اجر یزکعا قلت ہ رزوا قلوا مدآ مان یبیص

 قلواشغا ماتا اهدناقرب ینکدلمدآمات یتح .زرلیا

 هدي مزب : هک لهدا ضرع هدیاوشهزنس نوجا
 ! ہد قا رم لادنص قباق ۰ ردراوهد فارم هب رعتآ

 ۱ هدام رلشوف یکنافاباب قواطهراق هب رانق
 هدا رادچمب یلاپوص نالید « رس » ۰ ردراو
 ۳ ۱ د قام كمردضن تانجو كيج هد رهمز



 وو“ ف یاب رو

3 ۷ ۲۷ # 
 یدنکه سیا كنیم ۰ رار ونل وب لدتع»كي«دنص وصخ

 ندقاط رو لییاكب نس ہجخاک ایقوذ ییرقو "
 ۰نوسلوا زک همش هنغیدلوا

 نالوا ندننایضنق» كنلاح قلراکب و كل اي
 ؟ ردلصن یم صءدنسیدا وتې واذ وس

 یدنفا یمص ؟ اب زکسیمراروص ینو ! وا
 رازاب نکل | ردندنراب رم شم یامتشالا كرازاب و

 الصا هن راش راج وروج هلب وا كنب راعاتم تبحم
 هزگاتبفر

 یتسهجرد * ردراو هلی یربت یل خر ه2 اب وب
 بونکبیسیدنکییهبوبحمرب هلبوا کزکیالک |ندنوش

 ردف واهلس ینوب هسرولوا یتافتلا تملتلئا بووس و

 ا

O e 

۱ N 4 

 ان
E ey 

Te 8 TEE 

 هد یسددنک هنداق یک دوس هکاب ۰ زعاص لوبقم

 هد یکعا تبح ضرع هف رط یکیدلنوس * ردیلم رد وس
 ۰ رایاص تالیغا

 لب زکیدیناطهجزوک یی یدنفایمص مزب یدوش
 ۰ ردندنف نالوا یناذع لر ا تنج ہد مه ریز

 -هنلکا هدنرلام یااناثع یعسنال وا هفذارفالاارب ز



۶ 1% 
 ۰ ردیلناقیلدرب شمراتروق شقلسک وب ندهلرنهوب

 هدنکنا هقرا ییحص هد بوقاب هنمزوسو اما

 وب 66 .رکیتا دص ید نداوخ قج هات زام
 راباناقیلد قج هنلبق زامن هدنکنا هق را هل وا هدرصع

 ذاش هلیراهسیا راو لوټ كن داش ۰۰۰٩ هدهرن
 ندنابرا دود یاک درب د رانا ۰ راردندنلسق

 ۳ و هر ا تج تواوا
 یحمص ۰ رزمدنلوا دع ندقاط ګل جهدنا تم دخ

 ندرعک نوس ییش نالئد « قماشاب » یدننا

 بتکم نکیاراو فارم هب يسوم ات اذ الثم ۰یدیا

 اهد هجردر قاره ون دات ندن رزوا یسهلاخ

 .هجرد قهوقوا زکلای یرالوا ۰یدروتوک هبورلیا
 قرهبال-ثاب ندنوناقهعفدو نکیا قسومرب هدنس

 هدهزاس هلیئروسص كکود هبونایهرخ الاب یشیا
 قجونلوا تیاکش هدیمهشرشع تح ۰ یدش رک

 قعراوه-طارفا هدنرشع !ر ز ۰ ردلکد هدراهجرد

  بونلوادعندکلیغای یکماود هنبرالغوا كب ید
 ۲ ترشع رنک ندي نس ەك | یتفوذ ییب راقو
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 ییح ۰ ردشلوا عقاو قوچ كب ی

 هددفل وا هبامرمم هرنام ور یلاوحا كنخاط /ندردو
 هللاح تالرلتکم یدسنفا یمص قضا 2 ۰ ١
 كی ندنغید لوا شم ریکج هنازایرمس دهها ی
 ند ر دخلك |قج هیمهنل والت هدكب كنزا
 ۰ یدبا ر

 نیرقدلوا ریشقجی هوا لزتردق4 24 | ندا وع ناماسو تور رایاد ناریم هدنلغوا ٩ کناصردراو ه ق رهلوا راک یدج هد 4 سف 1
 مک یاس لا یو یر ردنا هکلب و ردا یسیلاها یلغوا ك ىلەقباش ی هدزااروا کزکنوشود زک هسیازتبسیا كعا هنز

۳ 

 بس ۳ وا ببتر نوجنا 2
 ییسیدنک هدنس هباسص يم 4ب رت ین



 ۴ ۰ چ ۲: ¥
e: 

 ` . هرکصندفدلرآ هدنروص و هرکر شادفرایکیا
 هدنوک شبنواهدهتفه هلهح و یرادیما یکلوااهدررب

 یقدحو ارز ۰ رلیدلوا نمهشوروک یخد هعفدرب
 هدلاح یغیدلوا شبکه ارسقا یسهصک هعججاقرب

 هسچرکا ۰ یدبا شاملو هدنسهناخ یبیلص
 هک قرەقاب هلیرظن دالوایخد هبیدح و یسهلاخ

 .هناخ یمهلاخ كنيص هدهسیداشعوعبل | هداروا -

 قد حو قئرا هكا ررکت یسامهنل و هدنس

 نه هقنح ندک» هدنرانام ز لیطعت لرهسک یییدیما

 ۰ یدیشلوا
 ید زب رابدلرآ شادقرا یکیا مز هکمادام

 هقشب ییرب ره هد لە ربآ ینلاوحا رانو هد نم هاکح

 : مهلا هعبلت رظنهةشب

 - هنلوبهدنسهناخ یسهلاخهعفد جاق رب كنمحص
 هن رالغوا كنهلوا ىب ىلناقىلد ًارظن هنس! وا شمام

 زکیمر و یشهلاق همانا نامه هلشظ شادادهنالف

 هلباماود ه الغ واكب كرانالوا یسه رابهدندیج اعقاو



۲۳ ۶ 
 ند. ةمزاب قهوفوا نوسروط هلن وش قوا شا

 كم ۶ هدننورت ةياس كمهلاح ۰ راردمورحم هلی

 قوب مجابتحا هئیدرب جه هن هکلبیبط هن نوتا
 مهسیارسیا قاوا نیکنز هدنن ضرفلاب هده یبا
 - ومأم قاب ٩اب مرولپهدبا ولس هنراصت یی رط
 تماعتسا و تفع ارب ز ۰ مرویعد هنقب رط تیر
 ۰ را مس هل وا نکن ز هد رطوا رانالوا یبحاص

 هسیا ن ۰ رارولپ هیاشاب قحا هلبا راشاعم یرلفدلا
 مهیا روسای هاب ویلوف رب ۰ مرولب هلوا رجات
 ینهراب یرلقجهیمهنازاق هدنفرظ هنس ر كل رلبیبط

 ! هبهراب مزون یلقاب هبهراب ۰ مرونازاق هلبا وریجرب
 یرل-ةجهروص یدآرب ۰ ردموع سایقمرب هراب
 ۰ رلنمروص ییفید-اوا یجارج اب و بیبط نامز
 ۱ ۰ راراروص یتغیدلوا مدآ قلاریل چاق

 ؟زکسیغدا رب هد هعلاطم و ی د زمس ! ء رافیالصف

 هدنملع لرکفو رسوا زکل وا هدهعلاطم و رسوا

 یکج هديا لصاح تار هدل و هن كن هعلاطم وش زکناو

 ۰ زکمرروک هدنرکوص لزم هاکح



6 ۲۲ % 
 تاضد زعل یهدلو و كنشادقرا یتدحو

 رویشیلاج هکمر و راباوج په هنسهناسوأم

 هلهجو زمغلدلوا شعد ځد هوا ؟ رولی هلوا
 هنسامدا قلوا نامز بطق نکیا لهاح هراق یص

 هل هکعا لصف تاسا رد قج هشرفیح

 ردفوا د هدنحص و ۰ ردردنعم "ةفالط "نواکذ

 اعقاو ماش یکیدلبا حاتنتسا هکر دشعشریک هناک اح
 هدد ددا روبل دیا میلست ًاعطق ندنفرط یتدحو

 - هلیبهدیا عانقا یراهسیک قوچ كب هقشب ندیتدحو
 هرظانمو هثحابم هجان ارب ز ۰ یدیا هدتروصرپ كج
 : هکیدیا شعد هرزوا قوا

 ندرلیلعت وہ ندرالرصح وہ ! شادقرا
 شوخ كرهندبا راکو بسک رادم یرانا دصقم

 نالند كمن شوخو یداه ٩ ردیلکد كمن
 نیکنز هد هديا وزرا یتفرط تسوا اهد كيش
 .قوحر هرس * م هراو رد دن راد.حرد قلوا

 لیصح ین هبط مولع هکمرولبب هديا را راننکنز

 ا یا



 تا دم ۱

۰ ۲۱۰ 6 
 یک ههبط بتکهو هن کج هيم هل روک ار

 اتا لکد هر راکم یکیدروسس 0۳ كم غل ممه

 شعا لیصصح" هدن :راہتکم را وطالف راطارق ٠

 ردنقم هبهلازا ییسهروطف» تلاهج هثب 2
 نلب هلوا مسیم هنمدالوا ناسنا ًاتاذو هنفجهم»
 یک ك ناک ذ بحاص ررب په هدو ۶ تامو
 ندراباتک ٥ رکص ندفدل وا یک ذ ناسا هلتهج ی

 یدنک یرابش قوجكی كج هلی هل وا لپ ص

 هکلبیبط هلهو هنکجهلی هدا جا رسا ه ,

 یییرجنوت و هنک ودبا و یماف لا كمراص

 تب روح هکم ری هدنجما راعواواو ر لک
 هسلوا نکع قلوا نامرد هردرد یراب بر من

 هلرایطورصاق ردقهن كکلبیبط هددسیا ۱

 ایدموق ؛لرهیلوم هلچ زا یرلندلوا ناتلراش رد
 قوحردق هنفیدنلو شاردراو دهن 4 بر د4

 .هنازوا یدک آ مولعم ۰یدیا رویلیا ضرعت نا
 رد « اما ! هو » هک يدب دا



NF 
 یس هلک « حارخا » هدنسهناخ تاظحالم كنعما

 « یدل و نوک هراقر نوګایتدحو نوک یغیدنوف وا

 یدک ۰ یا رووتما روکنوه روکنوه
 عح همهلوا فعاتع ردةوب هوا شلدا درط

 ندشادرف ر یکی مص قتراهسیا یبم ۰ ردیلغانا
 دق یمغلو هدکُعا تقرافهلبا هیلک تفرافم

 شن نواهدهتفه هرکصندنوب | اب هلب وا ۰ردیس

 * كج هلب هشوروک هلیشادفرا كجهرکرب هدنوک
 نوچا شادفرایکیانایفک یریآ هلی وص یراکدجما
 ۰ رواوا یمن الف لوب ندنوب

 هکمر و لسن هنشادقرا زکلاب یحص هعفدوب

RY 

 یقعا ندنرزوا یی ويعم یدنک بویلوا روبحم

 وآ ۰ یدا رویلوا روبعهفلو زوس هدنوچا
 رسم هپ ثكح هلم هلو هدداو یکذاه یرازوس

 هد يلع یه هلج هدكکلبیبط هد تا صعت هدكشکم

 تتسهرادابتکم قترا ۰ كح هل هلو هدازاردنابز

 یکیدتا هبهبلط یکذ راس یک یمیدنکو هنسردنک

 هتاعیشنالند لیصح ات ذ قرهبالشاب ندنرقلزمقح

9 ۳ ۰ RR ۱۴۳ - 
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2 9 ۹ ۰ 
 هده سرا رایدالشاب هتکر ح هدنروص وا نا ردیم 9 7

 یلص هدنزءزک اذم سرد ید ا ۲ ۰

 ر یتیدلاج هبلغ هیتدحو اءاد هل توق یماکذ

 تفو هلا هافوسلیف تارظانم و تاثحابم ماط

 هداب ز اهد ندهنسنک ید هنسو ندنکید رک

 مدعو هدنجما هنس اعفاو .یدیاروسیهدیآ قو
 هدنننانهنس هدهسیداررولب هیلوا راد ربخ ندېقرت
 یعاسم جتن ارب ز .رلیدلوا رادربسخ العا كب

 یدحو هچرکا ؟ نکسیدرولی یدلوا رک ۲
 هدانا نوجا كود ندفنص ه-هجویرارق
 یدلاقندفنص كره وراباوج سروتسرت ماّولالاپ
 هرالاّژ-س نالی روص ید هنسوا یحص هده یا

 هرردشکد یننصهنب نکرد مهر وباوج ندهمورو
 ررفم نوا رلتنود هعفد یکیا ندفسصر كرديم
 درط ندبتکم .هدوا هکیدل وا راچ ود هازجنا كوب

 ۰ ردیسازج جارخاو
 نالا یرالودج ناما یسترباما ربب هن

 « یاسا هللا دع ن یھ ص رع » هدبوس:)وا



 ی #\ ¥
 هدردح و ا رثأتو هله ۰ یدیارویلیا رثآتهدهنسیکیآ

 ییدح و دسسآ وار دق هب * یدبا وب اهدیعسنالوا

 هدنراب وک دیمزا نالوا كعد یرانکرب كلوبناتسا

 هنسدنک كني یبح ۰یدناروبم ةقلخ هکلیب

 : هکیدیشعد وشراق هرلتیلست یکیدرب و
 ؛رد شوب لهسلوا شاو هن ! مےشادرق

 مزال قعاب ه نوا كمربو تیابن هنسأتو نب

 هنس یجشب ن ۰ مرولب ییا ندنش ن ینغیدلوا
 ٩ یکدلاق هدهنسیحندرد نس هدلاح مغیدل وا شمتیچ

 یزقفو هک دیک هئس هناح ها زک هلاخ 19 ھهم وب

 هسیا نب ۰ مردا هرک اذم هلکنس كرهیمریع شوب
 یکورلبا هیلع ءا ۱ مکا تفد ج همراشود یدنک

 هبا نس ۰ مرولاق ريمه یننص نب دنا
 هد ۵ ےس یھب ها هدزیکیا ۰ كسروشبت اک

 «زروشلرپ

 - راک ادف زآ قلراک ادفوب نوچ ا یلرتکم

 تا

 ال تا

TEL PE TEI 



 هدکتشیا ا سر زا ان اچ

 یرلقدنلو كرابتفا یتدح و و یلص مزب هد
 رب قشب راق همراق هلب وا بو بکا

 9 به رله رفس راقات راسرد بوبلوا هدل ۳ 3

 ۰ رایدیا مبا نام 3

 نالوا یراط هنشاد فرا یالوط ندنقرافو 2 کا

 روم تبلست یدنفا یمنص ید نوی هلازا نم أت
 هتشدا هده سبا یدشریک هکلیوم زوم یو

3 
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 هبسالاب یرا-هرد هد

 یدعم رول ۹ را نامزرب ك 4

 .یراتقرافمرب نوسلوا قجردقوش ك

 "6 ید و و هورز كجهیغا لوبف لی وأت لب -

 ۳ اچ

 ج
AN 

9 

 اف
4 



 و ۱۰ $

 - . یضص مزب نانلوب لاکرب یسزب رج هحناسل اعقاو
 یشاک ۱ شعایعشرب هدوا ! هدنسمدآ » یدنفا

 رهن ودندفنص هرکربهددنس یکیا هدهسلوا یناکما

 . هدلاحوا !قهسلوا شالا لیصحت لیمحت هلهجووا
 كب هد لوتدا رولوا شمتیچ زار هجرکا

 هنسرب هکنوچ ؛دنا رولوا شمتیچ بیبط یلتوق
 هدهنس یکا ییش قجهنلوا لب صح هدنفرظ

 یلتوفاهد هّتبلا یقعوفوا قرهلوا هعفد یکیاو
 هده سیدنا روشیلاچ هفیفح یبعو هد « رولوا

 ندنسیدنک هنغیدل وا شع ود ندفرص كنمص

 هنفدلوا شل رهف كن دنفا یتدحو یشادقرا «.ایز

 .دلربآ ندقلشادفنص ارب ز ۰ ردیلماغا همش الصا

 را جلب را ید ندنفلوشموق قات هرکصندق
 رهناشهرد هدرلدنکم ضعب هد رایدعش اعقاو ۰ یدیا

 ندنکیدمهزکب هنناوسقت رلهناخ كم و قات ینا_یسقت
 یهچوا كندنفارب ندننادرکاش هنس یصکیاالثم

 . یی رفدلوا یموشموف قات هلبا یدنفارپ ندهنس

۱ 

۱ 

A 
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  ۱ندنرلب وک دیمزاهسیا یدنفا یتدحو ۰ ردهزاب

 هدلب هنسیدنکیمایاب قرهلوا یلغوا 8 ي
 زومشبندش ورع زوبرچوا دتر

 هدنعاناضمر و ندنکیدلیهری دشت هراب رب

 ندنغردغل و یبهراب یکج 4 هديا چرخ لوپ

  ۳هکم ریک هدکل رب هلیقلخ یمادیلافءدیوک یتا
 تدوع همنکم رارکت دبلطیسنربامارب ۰ یدیشقیگ

 هلبیو2یناضروب هنسبدنک یمن نامز یرلکهلیآ
 لاک ی رلفدلوا شم ریکچ ها رلافص هلو راک
 " یرالودج ناصا هدرب نکیا هدنمالک | هلبا قوش

 یارسفا هللادبع ن یمص رع » هدقفدنل وا ن ل لک <

  3كسرد یتلاشب هدرالودچ نانلوپ تر
 ماطر یک یگیدارن-سوکیغنشا ندای یراورمو

 قرهلئوف ومو هدننبسن سدس سج هرل
  0ی اقا » جد من



> 
 ۱ ۰ ردکعدشری هنلاح مولط

 یراباوجو وربعاما ۰ رالشاب هرلداوح هد

 ندنرفدلو قباطم الصا لاوس ی رافدر وصیدنک
 ! شعاراردبا ازهتسا یییدنفادرک اش هلرامسبت یلانعم
 ۹ ید روما كال ص یساروا

 - دنفایمص مز یمرد یی هکر کسیل غ وش ود
 هب هجردرب نکیا ندرلسرد یکیدنووک هدای زالا كن
  بیجعر هلب وش هل و.كج هلی هنلوادع یدام ردق
 كنسبدنک قثرا ۰ ردشمر و باوج بیرفو
 ییکیدرب وناصما لصث ندرل مرد یکیدمهن هو وک هدب

 ۰ زکنوشود
 نالعا هدنجما نامر یحات كلرلناهااعفا و

 مر یکر ایدہنفا یلتکم نوت یناّطعر ندنهیدغل وا

 ۰ یدربک هدن رال ع هک اول رد ره ېد یدنفایمص

 قو یماباب یسانا ردق هنرد كددنفایص ارب ز
 هام هام هنسی دنک ق رەنلو یسهلاخ نکن ز ر هددنیدیا

 زویشب نوجایلتکمر هکیداررب و شورغزویشب
 -. هل دی مته مزا ول ضرع ق ر علاق هغایا كد شو رع
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 : «رراو هنامش*ا عفوع هللا هرفط رب یک شع

  ۲یکجدیمهرو نبا وج چ“ ؟يمدناادا را لا

  ۱ 5رب هبیدازوا نوزوا روتفالب

  9الت ۰ تسبا نو هرغر یک یر هاش هو

 1 ا .Th ر رداد را لاؤسر رود 7

 رج اروا یک 7 39

 3 ۲ مج زەك يديد ناسا رارغاب رب ۰

 1 0 ریا
 ۳ ارت رابیبدتک ندنکیدن رکوا حد
 ریشیشییب ورکجبولا سفن هج.دای زطق رو
 و یتسهناف یلک ك نون هدنما قماعاب ۸
 نیکشیشعونرب ناسنانانلو, شاوطاوهقورد



 ۰ نا ۱۲ 1

 اا ادل ىو
 ر کو دنلتوف 8 کرل رد یدنک لپار دیا

 . ۰ مرولوا شنا نایر اکم ایئاه ۰ كسرولوا

 ی یکیدسآ ندیدح و هد

 رج روب دا ن وا یتعفتم كنا دح وهداب زندنعافتا

 روب راو ردو هغئاص موروق هغع وط فقر هنس

 * یدیا

 .- وردفاص ردق قجهلباق هرازخاو یتدحو امر

 ۰ رولیالعا كس ییباسح یدنکوا | تاه ؟ ردم

 - هدبا غبرد هل ینناج لکد لع ندنشادق را زکلاب

 یی رلناصمن كنا بوقا رب ی راه ردیدنک ندنکح هيم

 ۱ ۰ یدبا روډ ت ربغ ها |

 یه چ 1 نوسنا هسیاردلآ تریغ ردقهن

 لیصح هدآ رب یثر قجونل وا لرصع هدا رک

 ؟ یز رونلوا

 نامز دریک هکمرب و ناما هن ر وضح ربع

 . ردا نظ ربع یا زکیدیا هسروک ینیروط :«لنیمص

 .  هکعا ناحما لکد هکمربو ناسا ای وک ۰ زکیدبا



 هفرا عمر قج ردق وش ها لب
 هفراعم و یر2 وط هنو راب كل زم هی اکح !یكدلیا

 ۰ زروروتوک هب ورا هد
۳ ۱ ۷ 

 هنس یحندرد هنشادقرا بتکمیکیا وشمر -
 كنهيل بصح هاس یندرد ۰ دیا شع دیر

 هرانا ے٥ا نان مد دل وا فدا هناهریرخاو

 هللا لیطه نا ۵ ز ۰ یدنال_ثاب ااو ن

 هکمروت رانا کها ردقهناضهر هلتهج یکج لب ر 1

 ۰ یدبا روداوا تری
 كندباط نالوا كشوک هدنراسرد ا 3
 هدینالوامان لاهدنجما رنو ۰۱ یر دال ۹

 یدنک هب یتدحو یثادقرا ۰ ردیف مزب

 نکل روی و نامز نوما ققاب هنب را



 ۰" »َن ۹ ترمه ۱

 ۲ كل رار لیکن یلص هکزکیعانظ اما

 یی راسردنب زسقعشاج قوچ نوجا یتددلوا یک د
 .دشلاچ قوچ هلبسح یتوابغ یئدح و هدروینرکوا
 هباکلاب زکنظو | رویم هنرکوا یشرب هد لاح یب

 . ردلطاب
 یکیدلیب یشر جه نامه كنيم هدلاح تقیقح

 هناما لص هیتدحو هدنرانامز نا ٥ا ۰ ردقوب

 یتدحو !هلم که ریجآ هنلاح زکه سروکی یکیدشود

 ۰ ردا كح هنس ظفاح هوف یسردره سکعلای ها

 «ردهتذب كعروکرولب هقشب كل هکهراچ هن طقف
 هذ څا وم یرانوطالف هکز رول هريس وک مدآهزس

 لباق اکو ۰ ردقو یغوعهدتبس هدلاح یفیدشتیچ
 مدآ نایمهیلیو- بوزو تک هربرب یییدرتل ترد

 ۰ ردهعاصب بحاص ا ةقيقح هکز رواب هرس وک

 :E : ڭا دعس

 دمابن زاب یربخ دشربخ هک ارناو
 ۱ ییکیدلک قباطم ردقه هج دەل اکو یزوس

 شوب ندبا نط نط » كرابکما هد لدبسیا نمهلی
 م

3 
 I ناک
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 ۰ ررولوا یلتعانق ك رنو هکنوچ ۰ ردا
 یفجدبهلوا تبحوم ینهدنافرب ۳ یءالوا یلتعانق

 ٠ رارولوا ندتعانف لها هب روبحاب نوجا
 « ىمصش كيحش ىه كمل » هلب و هتشنا

 است هدکلرپ تدم هحراهنس هدرلدحرد كح هد

 لاح ره كندبلط ندا لییصح هدکلر ب ۳1

 هدنرهرا ةنلخ یتح ۰ رولوا هاشم هنن رکیدکی
 هدا ماود هدطالتخا هسا وا هلب قحهالو داضت

 قوج ك + ردا لوڪ هسقفاوتر داضتو هدا

 تباف یس رب الثم هکردشلروک یشاد-قرا کم

 دوخاب و ید وا ےاح تیاف یرکیدو دد ح

 تراماه هل لاک یرکید و لبنت هلیسهداب ز یی رب
 ' رب هدنرلهرا هلبا طالستخا تک هدسلاح یغیدنلوب
 ۰ ردشماعا رخأت ھن یسادب هبعطق توخا

 ثالبلبتعم هليا نمهرصتحم تا ش رعت وش

 وسط رادلج نوجا رب وصت قع همجره ینلاع

 یاضعا م لا هد نم هباکحوب طعم *ردیلمر دل

ASTدو  

 ۷۲۳۳۲ SC ا وک اد تی ۷۳ ۰
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 قوجرب یلرک ندا هنو رکید كنا

 ترا E ي

 در هدنس هن روا كىا ر

یفیتشو شا فرص هرلءرل متد
 اهدو 

 ا رو نسب دوو

 یرادقم كنمراب وب مه ۰ ردکعد راو هراب هدهدنچ 1

 تیافک جد هنح وا نوسل وا هسا رولوا زا ردن
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 وک هفتم هطماشفا و هدن رل سرد ماشفا و هدنعاعطقاش وق

 نا هرارو)ورارب په ید هدنسهرک ازیدهک و

 ېس ور و تای رک ۱ ؟یمرلید ریک هنب راقات هده رکص
 شتاب وا كن هبلطهرکص ندقدنلاح یسهنرت ابو

 دوخاب ویکیاو هدهسیا عون یسزیسوک یراث آ
 مام رد لاق ندنراقدصب ییب راشاب شاد-فرا چ وا

 4تیطرش كيامردهاکيد التصا یی رسم و

 ۰ رول هشو وق بوشادلصبف
 هل رکیدکی هاب رلشادن رفزوا | مل ەقابزكنرشود

 ےاطا ھت تعاس یتلانوا هل و هدنعاس مزد نفزکی

 لیجرا ردیا راکفا

 قلشادنرف زوا هلب و ییفلشادفرا بتکم

 ړټتا- كوب شمرو هدزارب بوریدراو هنسهجرد

 ره هدلاع یرافدل وا یسیجلاب كنب ربیرب لصا نم
 هن هلاع یکناه ویتفیدا وا یلغ وا كوگ هن رکید یرب
 یلقمکمردفوا ینلاوحا یسهلامو ییفیدنا و تونم

 شام هندنک یس ربیتح هکردراشعالک ۱ قرهلوا

 ممکن ینایرکید هل وا كحهدا اطخ هدلاوحا
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 ىز هلع تایستکم كل هلط ناشش رو
 لا زر

 هوم هدزرطرب یس هل هل ردیک ت تاب 7
 تاکرح یارچا هدنتلا ما-ظفرب ىت
 قبا تو هاشتو هدزرجک نالآ هی رت هت

i:ین دتر ي در  

 ھت رکیدکی هلی سح اوا دره یر

 ۱۲۸: ۹ ی 4
PATO ALR 

Nyتب  
۰ ۳ 



E 
 کل وا راد ربخ زکه سیا لکن ؟زکسیمرادرپخ ندنلاح
 هک یلاوحا هکردللعر هدوا ارب ز ۰ روکمزال

 « ردنااش

 هم هع و ی هحولرسراباقرف» تقور زب
 هژیههح ول رم« « ردکیید شادرف یشادقرا بتکم 2

 زکلای كنلاعتلرلشکم هدنآ طقف ۰كلدماشمزای دما رب -

 دیا شماعشریکه شن ایدام هلی كلم ندسن ای رکق
  هسلوا قج هل هلت رارکت هداروش یدع یدنب وا
 اهدو ولرد هقشب اهد یلاح كلیلکم ,كدا

 ۰ كدیارایا رب وصت قرهلوا لمم
 « ردکید قلش درف یناغادقرا بتکم اعقا و

 تیموعرب هدنوب نامزیکیدلید « كلرلبتکم » نکل
 ره ۰ رونلو ف.صجاقرب هدنتکمر «ردراو یمهح

 قلشادرف یک دت ایم یریدنک كندارفا قنص

 زوا هداز اهد هلن سن هنوخا نالوا 4 رافرص راس

 بک هدنحما فاص ر كالذک ۰ رول آ ینمکح یقلشادرق

OE ی ی ات ها ی نا تا اصل اس LE, ۹ WP O O O ORI 

TOTS OOPی دا سا  

 . ندراتیفررکید یلشادرف یهدنسهرا كفر چ وا

 . قیفر حواو ۰رولوآ هدنروصر یصوصخ اهد

9 
7 ۳. 
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 و زک هسا رويدا قاره یی راقدناوا بن

aد> ربغ ن» ییغجهلوا قاررب شوب  
 رسا هکزکسیلنوشود ۰ زرولآ ترا سج ہر

 بوناوا جحر ; هلک وشنو نامزیرلقدنلوا ي

 زانو شود اد داع یغیدغل وا جو لکو ها ا

 .ندنرافدلّوا لزرننم نداعس راما هروک هلوبقم مکجوپ
 كسکره زک هسیارول وا كجهدیا لوبق : یماحوپ

 نداعم هرزوا قوا قباط هنساء-* هرخ الا یا ۳1

 نا هی اا: هدر گو
 ریغ تیاوژ رب «زکسزغوشود هد شارو ماوس 1

 « رولوا رهاطیدآ تاک اان ضب » هروک «هلویتح

 یمکحو زس هکولو رول رو درز کک وال |
 راما هکرولپ-شالک | یخد ندنو هلی زکهسقگو

 9 یک تشاط» هام دنر میت

 شعاراراقیچ یباطءكن هام“ راسا ضصعباما
 ۰ نکس ر رب و.سک دص ب و د « هد یحاص »هداك

FNیٹادقرا فنص مهرایدنفا یتدحو لبا یمص  
 تالل ۵ « رلیدبا یو وق قان نیم ری /



 چ ! هراب و

 سهام نناشد ؟ یمرگیدنکر ی ویو ولی
 یزمیدلبا ان ییسانسا نمی هن رزوا یشرب

 ۰۰۰۰! هرررررراب ۰ ۰۰! وب هراب 1 یمزکیدروک

 "لر تسرپ هراب قوچ كب نامز یکیدلبا فلت لب وب ین
 بورابقیک ههل ۰رالراب یک یثاط لاف یرازوک
 ۰ رالرف یراشید نده امشچ

۰ 
 شادقرایکیا هدنسهنسیشدرد كن هبط بتکم

 .دلوا ندننادرک اش كنهن یکناه اما ۰یداراو

 كج هلی هلیند هدنجما نامز لوا ۰ زکیمروص یتیراف
 یکسا لا زونکم هبط اذ ۰ هدنامزرب یکسا ردق

 ٠ كنسيرپ كشادقرا یکیاو ٩ رد کد ندزعاکم

 ۱۳ نرم ا کیو یلص یا



Hf ۳ 

۳۹ 
یک 2

1 ۱ واع 
 3 
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 هلزورهل ید ای e ! توا

 ردتتم هعاا یییدیدهت ۰ یدبا یسادص كنکدفت

 ندنناقالم هللا تب رغرام یرلبانج هینوقارب نالوا
 شمامرآ ندنزا كن.سهف وشعم ینیتقد رظن هرکص

 ینهقشاع و قشام سنولاباب ندفرطر هل عج یعیدلوا
 ژورهل ید ندفرط رکید هدهرص یکیدلیا بیقعت
 . هسیدبا راو قرفرب هدنرلهرا «یدا رویلبا بیقعت
 ان ف 3ووهو كناسر یوفن لنت ول ةدؤا
 هبلءان ۰ یدیا ترابع ندنرالوا ىت اح كت رغرام

 وڈروق ید یسکیاو ۰ رایدلا ناشن ندرظن ةطقنوا

 ۰ رايدر دتا تباصا هفدهنالوایراب ولطم یتپ ران
 كشيا «یدلوا ماس هداروب نم 4باکح مز

 هددسیا لکد ام هز ینالف یمهیلدع تاعفدت

 هين وقار هللا یوروق هک مهر و ربخرب قجردقوش

 هفجاروا یرللوتقم نوچ ارس یني راهکزنشم تیانج
 یلتشهدر كنهقشام و قشام ی دهد وک هدراردنانفد

 یی رلکدارارف ندنسوقروف ابابیلتدش ربو بیقر
 یر ا مه وآ ردتقم هتن انج یافخا هسا رارلبانالعا

 ابتآ ٠ . !رلیدلوا و ررولوا
 بمججق هه

lh a LE SaaS را e r e e 
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 یلسراب كت رغرأم نایلیا هلباقم هلی
 وکر کم لصن یس .ر ودا تیلست شرع هک

 ردنقم هفب راچ یکن جیرلنبداق ماسر اقلط ؟ رولیو
aل را ىفوء ەن ولتىنزغجزق کردن وم  

 ۔ رضوط ین اش سیتولاباب هلی هظحالمو 2
 یجناشن هدنسهبنرم روا یب ریپ .یدنل

 رنر هنا شش ًاتاذ ۰ ردیلمامراقیچ اةيچندرطاخ یتفیدلوا #
 یک هغاجو ون قاحوف هسل وا یداقعا هد زهجردو 21

 هنار وط هغءروآ یس رو ندمدآ یکیانانلوءدلاح

 یفیدنا و شعا ادب ہدنرالو چ اشرف یرو
 . یدبا شم ردلاهزوک ینأشف یهکدهنوشت را
 ندفرط رکید ٩ هنوا طقف ! یدالطاب كن

 كن هقشام و قخاع !بیاجع ؟یدلک یمادص ی ۱

 هلرولفلیم ارپ ز ؟یدروا یمهدنوشروقرب ی
 تب رغرام بقاعتم سل رس قرەلوا جو ريب پا

 یراو ۰ :ىگاشىسەر قر حودبب
 یکنفت كسبتول ابا« رزوا قلوا رو ندیا لصاح
 - یدا شلدیشرااهد یمادص نفت رای ءادص



# ۷۸ > 
 بقعل ید زانو ا ماشفاوا سانول ج اقصق

 2 2ب رغرام ردف هماشقا عقاولا فو یدشود هنمزع

 - راوص ربنوا تعاس مات بویوط قازوا ندزوک
 هسحروک یتغیدلرغوط یرغوط هنامروا كف هدن
 یعیدراو « یدشود هنسهفرا هغاز وا ندقازوا

 ببنامز یکیدروک یتغادلوا یقالم هللا ماسرزف هدرب

 یتغیدنلو شا ادپ روطرب یلاشهد لصن كمیتول
 « ردقو ناک.ا هشرعت قګ

 رز سوک یییدنک لاحرد 4هةشاع و قشام طقف
 كمروک یی هل وا هدلو هل یر ههشاعم ران وب « ید

 قوچأتاذ ۰یدلیا دع بجاو یب یتأتورہص نوما

 ليم هللا تیرغرام ! آلکد كجهیلکب ید تقو
 .دصقم ؟رایدتیک یمهلاصسح هلاقشام هار وا رولف

 كل طقف ىدا رخ ات یثبثنیمرافیچ هلعف ند هوقینبرا
 .یدنکوت یني رارقو رپ ص كسبنوا اباب قترآهقناعم

 * یدیا لکدلباق كعاماهنا یی زقنو ما سیتول
 لب وک و نانارواط هفلوا یج هس و ندنسیدن؟

 لغ ید یلوا هحوف هرخالاب هلي بح قلوا

۴۳ ۲ COTO 
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 تانسأت E یدنروک رادتنم هدتي .سل و

 ۲ لکد زق لب وکر, اص یک تیر زام ا
 ..هجرد و كتانیأت هلی نداق یرهشرب زاوآ رواوا

 . ردلکد نکم یسالوا نیهط+ ندنس 3 3 1
 دقع هلواقعر ؟ روس رپ وتاسهأت ندهن فب رح 7

 ردقج هبل واروبح هذت وط هلب یتسهدحا و لک ک روبل و
 | رش ردف هن كج هدبا نیمطآ یدقاعم رکید فرط هیلع ها4 2
 . نمەروكم نام رمد هکغب جرد نس هلج هسیا را وط و

 یغیدل وا لئن ندنعماص ! تب رغ رامیللا وز ۷
 وا کیدلوا نو٤ ردف لوا ییالوط ندنا ناتو
 ارجایهاکص تحایسرب هنف رطنامروآ ید نوک 7
 تعاصز یشکیا هدنوجما یماشقایتح «رایدلیا "

 . رایدنود كرءهرب ورارق هنافالعو
 یب راسلوا شقب هنامروا یتقو حابص كراو

 گرو کک ےس لوب شماملارپخ كس ول ابا 3

 ثح ندنا ہد لف ره قلخ یوک قترآ کرم رب
 ندسسح راظنا و كەم هامو قشم ر ا

A 
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 اهدهمد2«لصا اما تماد هدم ر زس هتشدا

 نامز یکیدلیا تاقالم هللا ژورل دنرا نک لوک

 یژو ره تیرغرام هکزکسیلعن وش ود ۰ ىدا شهالشاب

 نالیتیرغرام ج۳ ۰ یدیا شلیوسنالاب نوچ ما قعادلا
 .قوفالا یتیروبحم هکلتوس نالاب هلزفو ؟یمرلیوس
 هنساباب 5 رکص ندا ۰ رد,لغ وادع ندلا وح !هداعا

 یساواشلیوسنالا هلا تراسحو ت راهم هدا زاهد

 هدنسهو رک قالخا ءوس لزذجزف یلقالخا لزوکو
 * رول وا راده ه هن زا وم ییکید هل ورادا ۱ ناع مین

Îمت یفدلو شریچ زسوقیوا  

 رکو ژورهل لرک ۰یدراو هب هناخیکیدلیا تماقا

 -الک | یتسهصالخ كنه وا و تاقالم هلبا یماباب

 .رغ رام دصع» ندرهاکح و فی رح ناطنش هیدن

 راستخا قلراک ادف ردقه نو-ایمدنک كس

 لاقتا لاحرد هنغج هلوا قعالک ۱ یتغیدنلو هدکلیا

 راک ادفوب ۰یدنلو هدوللاسقمنسح هروک اک | هلا
 . هزف یالوطندنا ریدسقتااب هلیمام یتسهجرد راغل



 هب وا هلی ابا هکردنوحماكنو ۰ ىدا 1
 و وا هن راز وک مابصباتدهک وا هرکص ندکد دليا
 ۹ ۰ یدکچ ینب رلباذع نهج رک ا

 تعنص هلیسادوس یدنکه لوب ندژ ور رکا
 . هروک ی اراک ادف هدنراه جرد كع !لرت نشده
Eهلا رولفلی» كنساباب وهسنبا نيم ند لوا  

 هناسوأءو هنابوعغ هدرهسجردو هنسهقشاعم
 رولف ليم یدیا هسردسک ییفغجهنل وب ہدضا زمعا رب

RE 4 1ژورهل هکردق وب هه ۱ یدبا ردا  
 0 ا E اهد نداری

 شف و هد هام و ژورهل يارتا 2

 هلا ماسر:دروا.هر و ہل ع( ہہم هنجا ود زا هلی هسا وا 2 ِ

 هر و هدعایسم ەل ؛ سل وا شال هدناقالم رب لب وا 2 1

 ! رویلوا مکیی-رایر
 رغرامکوباح «راربدزمنودورک قوا نالت انکل

 هجردقفلو شهنبچ ندنابزو:ھاد و ریت هجن لاح كتب
 . ردشع اید تباصا ه ولطءفده ۰ ردشمالت ادن 3 ۰
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 O سم دو

€ ۷ ۷ 
 ۴ "ید كحهلوک هلال هه هق هم رزوآ یتمعف و«لاّک لفغم

 ندتیهانم یاب ادب هلا رولفلبم تب رغرام

 نوک نک هدلاح یغیدلواسوأم الصا یبالوط
 رسههشو نا-الوب هدنلا هدنرانکلوک هدنامروا

 اشاعن یمسرنالوا راکرد ینجهلوا یعر كنفشاع
 یمب رادتخ لاک ؟ یدیا شل وطیرازوک ند هن تیام ن هل
 ؟یمرولوا قمالغا هلو هب هقشامرب نانلو هدنلاح

 یاد رها ناجح نت ززوک | رهاظروناوا

 یلتاطكب هدیراضهب رانا ۰رازل را یراشایزوک یا
 ندزکشاب هد لرم رک ۱۰ رولوا یرلشا زوک

 كن راشابز وکی یتاطوب هسیاشمچک ادوس یدج رب

 ۰ زکسرولپ افلطءیخدزس یتیرافدل واكعد هل
D4 ۸  

 كب تیرفرام هدنرا_نک لو کنوکوااصقاو

 كب ید رلشاب یکیدکو د ندنرازوک و یدیا رابتخت

 تاقالم هلا ژورهل نوک والرک اما رایدنا هنا راتګ

 هرکصندکد نا هب واح هلیسابا رخ وملرکو  ندکدلیا

 . هد نس هیلب تام دقم كايش نالئدادوس زغجزف هراجم#

9 3 ۰ 

۳ 

3 

5 

۰ ۳ 

o 
EEK 

E 
39 
۱ OEE 
۳ KY 

DA 

NT O WEP OE RE YT 

2 

3 
1 

1 
7 
3 



 ردق ة لوا ۱ هاذ 0 يا

 دنیبسو هتشيا ۰ یدا رویمروک موزا هد هکم هر 4
 سک ره ردق هب هګ راو هنساباب یدنکو هژورمل قم

 هکج رم یرلکدرب و هنورف كن رغرام هلا ماسو

 ۰ ریدلیا لصاح فوقو وبلا
 نیعلت و ن رفن نااش تی رغ رام هدلاح و

 .هرولف لیم تنعلوا ترفنوا ۰ نمهلپ روسک زق رپ
 هدنرطاح و لابخ یش نالید لهأت ار ز ۰ ۰ ردشال 1

 .وصو یزفجزق رب نماد اب هدلاع یفیدو هلی |
 هغیجآ سلا تب فوم . ريشا ل 1 8
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 ۰۰۰۰۱ ریدر و ید العف لکد الوف زکلاب

 ییالوط ندنطوقس وب تی رغرام هکردب رغ
 نوجا كکرا ًاتاذ ۰ یدکود یثاب زوک هلی هلمط رب

 یربدقوج زق یلتوف نالوا صب رح كب بغار كب
 نوکو ام ر یکیدریدتا نالوج هدنسهناطایخ

 یا دول وا هل نوع هد لوا شش
 | هکرویهرب و یسانعم طوقس رب اکوب تب رغرام مه

 نراها + روپ رب و یمانعم اقترا رب سکملا
 نس » هرکرب ! قوب هسوسوو مدو ج هدنبلق
 ندقدنلوا اضما یسهلواش « ۱ كنس ن كىس

 یسهجوف هدالایلع قترا رولف لدیم هرکص
 نوکر ه یرناقالم نامروا هلع ءان ؟ یعزایباص
 زف تح ۰ یدالشاب هررکت ماشفا حابص لکد
 هلئروص و رکا ۰ یدلوا زمعبجید ندهناخ مهر

 ییانعم یراکجهلیهرب و كقلخ هنب وح هنیطوقس
 - هقشاعم وش یدبا هسلوا شمر و جد تب رغرام

 هکلب نوا قماصهالکا هبدسیک ر چه ین
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 كش رغرام هدرلب وک راو جو هدنعا یوک 1

 شفک+ کی هدزاوا یلناق یلدر چ یعچ هل هنکب 1
FRرواواجاو دزا منام ىكەن وتارى دژ ور ید و  

 ۹ ا هجا ود زا هل اروافلیهزف هس ۱ ۹ 3
 هب یلسراب رب یساباب ؟یتساباب یل ایه ساباپ ط 3

 هلرولفلبم قصا ۰ رویلپ الماك ینکجهبمرپ وز
 قجات یدلاق رحاع ن دعا و .راچ رد هاب یتذطوش ۱ 2

 هلنروص رارف هبهج وفر یکیدو» ؛ یدزهوک یا 3 1
€ 

 «یدنانالاح ردءداکو تب رغرام؟آلکدردانزفشمراو تر

 ییدسل وا شعا داتا ها ممر ةد 1 ۳ 3

 جاتنا یەت وش ہروا ey ا

 نوا ه-هسام و قشامو قئرا هرکص ندکدلیا "9

 ناسیمرد ینجهیهلوا هناخ م ر ثنهناخ وا

 رفاط یزر مرح از ها ۹ : یاب

 رو-ب# رار
 نامروا و هدیا الم ا و هتشپ



€ ۲۰ ۶ 
 ۰ ردزءولعم یفیدلوا ىكذ كب كت رغرام اءفاو

 ص وصخ هنلاح تالولیوک هسلوا یکذ ردفهناما

 هرایتشاج ر یلتراه ٠ك عراب هلا قان وردفاص نالوا
 ٩ ردییشر هنزاومزاح راخیفیدلوا قرفردق هن هدنس

 یم هلن كد ادوس نوا تب رغرام

 ليم ۰ ردیشرب قج هلوا ره هجاودزا لاح هم

 سکعلاب ؟ نوسزو نده یداقتعاو یک ہدزق رولف

 ل اق هدوا ۰ ردقج هلوامارم لثان هلباهوقت ینا
 مالكا ییغجهلوا جاودزا قحا دصق» ندادوس

 هرکص ندژورهل تیرغرام یتح ۰ یدالشاب
 لباشم هفغالک | ینکیدهروک كکرارب كج هل.نکب

 جه نایاش هکښکب لوا ندت رغرام رولفلیم
 قلوازق رب دنسپ نایاش تالیاو ندنکیدمروک زفرپ

 رویلیاثح ندنغیدلوا شءهروک یی رغرام هرزوا
 ردقواهت رغرام هدکدشلز وس ردق تعاس عراب * دا

 اظن هنسادوس تدش کی ,دیانمأت ییفیدل وا قشاح

 هننچهربدلچای اقلط»هسرول وا قچهلق سوی ًآمرک |
 ۰ یدنانا هیات زفج قهنکهدیالاله یتسیدنک اي

N 

  RRته اا ی ق و و ن اا ۱۳
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 ۰ یدبارول وا 3 كب نوجما یس
 كنسهعطق مه هدننایم یرازقولی وک تب 0: (
 ندنغیدلوا زاتم هلبا یکلهداعلاقوف كنسح

 عبطلاب نامز یکیدلک هنس هب رق كتر رغرام رولفل ا

 دنک:یدیشلوا تیرغرام زق ییدردسک هب روک |
 بلج هنسیدنک یزق رام مر یص وصخ ید 1

 كنب ولجو هرکص ند کدلپاهیت ینتامدقمثاکاک 2
 : ت» رغ رام ۰ یدغنارخ أت ید هدجاتنتسا تا

 ییا و كا كراککرا رک ناور ۲
 ! مدروکیزس هرزوا قاوآ یمیلنا
 یفیدلوا مہ کژو رهلوب ماسر نیشاچ هد

 رس ا نو ۹ كت رن

 !مرونازاق ییهراب كناد هلتعنص و 1

 » یدالدشاب هب هن الفخم تا دوش

E 



EMF 
 لد لزوکه »هسیازلوا یه هدنوسروک یر واف لم
 ۰ «نوسهنکبنوسل واهدراهجرد كج هر د« ۰.۰ !یلناق

 . یدنک یزق » : هکردشلوا لثم برض هدرازب

 ای رراو هی واط اب راهساوا قجهفار هنلاح
 لافتا هاب وروا لش و ۰ رارد « هبیانرود

 2 ةقارب هنلاح یدنک یزق » افلطم هسل وا تكحهدا

 « | هماسر اب رراو ه یورناست اب راسلوا قج
 هد بولی روک مسررب هدنلا كمدآ رب ۰ یدبا راربد

 هدا منم یس وزرا قاب هعسر نوچ! یتمالک | ییغیدل وا هن

 وکیتفیدلبابیمم ر یدنکمدآ رب ایی رول و !لباق كلن
 ؟یمر وا وا زک ادب صاصتخا رب لاح رد همدآ ناب اب یناهد رر

0 ۹ a ۹ ی 

 . دسنیک هبوک یکناه جد رولف ليم هتشيا
 . . یرامسرإق هراتیفیدلوا شادی هنب راهعوممالوا
 ارغوت وفیتیدلا هلیقاطایفارغوتوفرب رایس دوخایو
 . جج كکرا نیداق هجن وکو د هنادیم یني رامسر ایف
 ۱ . رلنداق م کنش و ۰ یدبا ردا باج ه-ذفارطأ

 ۳ هد هنروصر یصوصخ هنکیدنک؛ ندشنایم
 . لصاوهدوصقم هلیقب رط كرت وكرار قوچرب



E 

 .الک | ولرد هعشب یتمکح ی هدا دنیقفو ن هو

 کز راباب هییشتر هل وش هسل وا هلو :

 یناطبش لرلککرا » نوجما رانداق و «

  ۰هد لاح یبغر هککرا رب كنداقرپ هسیاو
 هیانک دو تم و۰ ه. داق وا ت تاک

 هدقلهدراوخندناب را هسیفن عیانص هنشیا؟ر
 .اطیش كردت ید رانالوا شا ادب لو

 نالوا مولعم هحنرایدنک ینیداق یراکدنکب + ورد

 یهجرد کزردبا روه هلب وا هلبا رک عرب
 ۰ ررب وتربح هنن رالقع كن هزاوم ب

 بای را و هتشپاماس رنال وا شلک هنن وک: كت : رغرام 9

 رکی دیا یلناق یلد ر هدنمان رولف له ندنرازانم كرا
 كن رازق یلیوک لزوکو رب قانامروا وق ۳

 یب رر كلاوحاكجەديارب وصت ی رام
 ۰ یدیا شمتیچ هکمزکی وکی وک هب و نوچ
 بسانتم یلت ضاینومل وط هننآ یل ونوز وایم

 دل وا ناق یلد رپ یلقشقاب تیافلصاحا ی # اب
 هک هال وا ضرفی-ا رب ج ن داوا



¢ 1# 
 ی ریشاج رب نداق یصم ارب زن یحهدخ رب

 هافوسلیف هب وب تز رغرب صوصخاب تزی رغرب
 هنتیقفومدب ماد كناب را هسیفن عیانص نایاشاپ

 رازف زمگی دید « تزب رغ » ۰ردندراراک-ش نشود
 كك او لاغتشا هلا هراس و كچ هءاب و شیکید

 كجه ردن کاییلکوک ریارب هلک ءا باسن ۱یتسهراب

 رانداق ناسیلوا مورح نامز رب مجد ید ندقشامرپ
 هل رلهدرا وخنال وا ندناب را هسیفن عیانض ربنوب هلغلوا

 زارب هله ۰ ردندرلدداق نالک هن راشیا هداب ز لا

 راس رنو یني رازق ولی و ک نالوا نوردفاص
 ؛ راردبا جرا هرلد داق هلج

 تراه«یرلفدلواشعا ادب هدعلتسودنز؛لرانوب

 هنداق یرلکدرید-سک هنن رازوک هکردهدهجرد رب

 . روصت عنام رب ج۵ نامه هن رلوا قفوم لاح همه

 نوجا كمرک هنلکوک هنن زوک كنداق ۰ نمهللوا

 یرفوط ردفوایلا هسنامزال قعاروط هدلوب هن

 نالوا رورغم هداب زا هلنفع هک رارالک | بوروک
 و ۰ نمهدنا تموا هم نوک وا هرنو هل ندو
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 ھے سافت عیانص ی کی هم وا یه زوم ماسر
 ترشمىلابال كب یس هفاکنام* دل ران دیا لاتو 2ا لیا
Eهوربا كب هدقلهدراوخ هسیا یلغا ۰ رارولوا  
 .نمەزكپەراراسىرافلەدراوخ كروب مه +اووا - 

 قلهدراوحرلبد شا ت الثم 2 ۴

 یریدسنک و كنابرا هسیفن نت ما 5
 هکنوج ۰ زلوا بجوم یتیفرص هراب رب نوجا 1

aهلغلوا شعا هدلا یمادام لوی هاف یرارکید  
 نداق رنو هدلاح یراقدشلاچ هفلوا رورغم ۳

 کلا بویسرا یکجوک کوي كتبش نانا ۱
 ندنرلکدلبا هنزاوم ی نة رد هاا |

 ب زکا یونیت یر هریک 2
 هاو اما ۰ زاردبا باضتا ندننایم ناوسن رافص _

 رردنا نا هن رایدنک ییلیم كنسي ر ید ند راندا
 .وکهدلاحیرلفدم هوا قو اکو !ابتسهناهسیآ
 ۰ نم هلو عام یشر چه هباعنا دنا اچ ا



¢ ۰: #۶ 
 "الماک رازوس یکیدتشیا وژرهلناناوب ىقشام رکو
 هسلوا كج ەل کره یني راقدلوا یرغوط
 تیرغ ر» ۰ رولپ العا كی سیدنک كتيرغرام
 ندکلک اب نالوا ص وصخ هتیموصعم ییسیدنک

 ص وص هب یتسرپ-شعف لئاذرو شمتچ هیلکااب
 ندکدروک شهاب ردة هزافوب هنجما ثولنالوا
 دلوت راکماحنا ندقغادل | نی هردب و ییةشامهدرب ادعام

 هدلاحونیمضلاب ندیدعشاهد هدیرلتماخ و كجهدا

 یک اله هصکوا نامههسیا ندقماشاب ردق هحابس

 ۰ یدیا شلواراج ود هلاحرب كجهیلبا وزرا

 ٩ اه یدبا شلواوحم تیرغ رام هکروبل وا كعد

 اوبلهیا 
۰ ۷ D 

 نوار سونا و نداقر توا
 ةنشا رروتک مکه كد « ! شلواوسحم «

 ۰ یدیشلزا و هلضاع كیمخ واتب رغرام
 یعما هعفد جاقرب ردق هارو ځد تاذ ندبا وع

 ۰ ردیلسراب رب نانلوا ظفلت هند « یی“ ر »
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 یکو دا تراب نداشت نالیدیا هاب زغم ندنفرط

 ۰ یدنالک | هدهناعنعم تروصرب هنساباب 4 3
 .ولوا نالاب لرابث یکیدتشیا ! رابتخا یللاوز 3
 كنزق ندنفیدنلوب هدکلبا وزرا یلکوک اتاق یی 4
 ۰ یدلیاقلت هرز وا یوا یرغ وط 5 اکییرازوس ۱ 1 13

 هلا نانئهطا یعیدسل وابجو» لایت نسحو 4 ۳
 ردق هنره سیو لابا ؟یرویرک وشوا هنرازو هد كنسیکیا طف رایدنالر هلړکچ هن رلهطوا زابل
 تیروبحم ر هدنسیدنک نوجمایقغاتیا هنوزوسكیزق
 نانل وب یسوشم وف هوا هد هیسن دنا رویلیا سس

 یعیدنلو شعافا رمعا هدكنسیدنکهراراتشا
 ك زقوندنغيدلوا جیافصف تیاف زکحمدآ هلهج و
 3 رازوس یعیدنلو شقسیا هدنفح یتاقشاممیلریک

 هغات ی نشت را سک ا

 ۰ یدبآ رویا نزن کرت هغات نشنآ ۳

 تان ردپ رک 1 زکیمرو مه ېت ۳ ۳ 7



> ۰۲ ۲ _ 
 یفیدنلو شلیوس هنفشاملوا نوکر ب هیلع ءان

 قلوا هنارهام اهد و مظتن» اهد ماشفاوب یرلنالا
 ! اب هب وا ۰ یدالشاب هکایوس هن ردب هرزوا
 شعآ یکذود هدقلیحالاب هددش رنا هدقلراکهعدخ
 ۰ یدیا یعدآ للرمعح زونه مدآ الا یعیدلوا

 ؟ ردیلکد یرورسم قمت رآ یتراهم هک دنیک

 .ورهل نوح تار تاا تی رغرام هعفدو

 ییلو هداعتسا ید ندا دی اس ییدنک 12

 ترپس ود تروص لوغ هدنمان ژورهل ۰ یدلوپ

 تح و ییفیدنلو شلوا طلسم هنسیدنک فی رحرپ
 یدأت لیس هدرپ هدنکیدتسنا كع وا هعفدرب

 هلا هناداتسا تراهمرب هددعدخو بذک یتفیدت
 : یردب هدر یدالشاب هغغالک | هنب نت

 هدر ! یدک هطع یدعش قاب ! اه

 * مدیا شلا بیقعت یس هد مدا شعا هش نوک
 ۰ مدا شهروک یکعیدن [تاقوت هغ رح یربا وا

 قرهریدترآ نوتبسب یتراسج تیرغرام هد

۳ 
۹ 

۳ AITO ۳ 

 . ژورهل یسهفاک كرازوس نانلی وس هدنملعیدنک
e 



۴ ۱ # OT 
  1یماباب هیله ءا ؟ یعرولک

RS رام ےب مزف مپ بس 

 فارتعا یتبح و هنساباب یلک وس هتبلا هسا وا شموس

 هتبلا هسلوا كجهدبا مک ندناهج یرسو .رلپا

 ردنالاب یسدفاک كرازوسو ۰ ردبا عیدوت هنفجایاپ

 مزفیلکد ٩ اکس هن نب نوسید هيأ رد هل ناهج
 رک نس زکلاب ۰ردیجنالاب ماع نوت ۰ مروابا
 ؟ می رغرام ید ۰ كریعکچ

 هلزف یی رب ره رزوسو هکزکاوا نما
 رویکد شی كانرهز رب هکناص هک دکد هنغالوف .

 رویاروبف ۴ روف م روبق تپ رغرام یک شم

 یا ۰ 1

 ره اهفاو + ردلکد یجالاب تی رغرام توا

 رب وس هنساباب ین تن  9 SNندنردب

 كراتوب نکل ۰ ردقوب یرارمسا مرګ رب ج همشب

 هرکرب ۰ ر: طو رشم هلیتیم وصمم یدنک یسهفاک
 هغلب رغوط هرکص ندکدلروس هکل هتمصع نماد

 ؟ یمرولاق لاقحا
 ۳ ی

» 

1 
۱ 

0 

0 
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 كب نسهساکهزال یی وا میم را ندامد دس

 هرلارو ۰ ردقجهلوا كعد كسخشاوا زق رب اف
 ٩ یعثعالک ماسررب ندسراب

 یاب سم

 رويدا دعشاعم هللا ماتسروا هثشدا نس ---

 ! كسفعا

 : هک ی دند ۰ یدالتأرج اهدزآر تب زی :

 | اه هلعاسر ٩ مشعا روید هقشام» ین سس
 یزس هسفد چاق ر یتح ! مزق توا

7 
5 
1 

1 

۰ 
5 
0 

3 

۱ 

۱ 
۱ 

۰ 

 ٤ نک را ها ص «٠ هد د 4اب شاب هدنامروا

 2 : ۰ راش روک

 ا دلو نس یبریبعت لصا هتشنا اه تن

 1 شحف مزق راروبد شف

 لرابتخا یللا وز نیا رب وس یرازوس وب

 هدنرزوآ یعانب راشاب یک یبلبل قرهلوطیرازوک

 هنروک هدلاحوا یتیرد ۰رایدالشاب هنغالراوو
 هل الف هنف ر شدا لمد ۰ یدلک تقر ید دد شام



 دسلوا قجهلوا عقاو هدنتبسنرب هدکب یسهشه
 ۰ ردیااضتقا كم روتوک و
 ادود زارک ۰ یدلکینو کر وارب هترغرام

 هکعم زت قرلوا زسکنر یک رکج قآ ی
 هرو صرب قرهلوا ندنه و9 ۱ رید ام

 رایدرف ال جد روق ٩ مفجاباب شلواهن - 7 3
 ارت ت 3 1

 ۰ کرو ۲ ۳ روق ا 0 ۷: ۱

 تیما هل راز وس کیدی ا
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 یحالب رب راک هعد > نوکو زت نابل كايوس

 رو. هفا زنعا هدنکوا ینادجو یدک ییفیدلوا
 وشراق هنماباب لکد هنقشام زکلای هد ره ۰ردشاوا
 ۰ ردشعا یغلیحالایو ینازا زود وب ید
 : هک هل وش

 هدنع هناح هرکص نوکر ندنس هعقو قاناق

 یساباب هدهرص یکیدلیا هیت یتساب روچ ماشفا
 ندنشیط وب اهد هکدلک نوک ره .۰ یدبآ شک

 نانلو یداتعم كا ادن هد « ۰ ! مزق »

 شک كرەبمرب و هلي سم ماشقا وا زکحدآ

 هدقد ةاب نب زوب كنسساباب تی رغرام هلیسمل وب
 فیطل نانلو ترابع ندتشاشب یروط یکنوکره

 هبهرفس بفاعتم قفا مضاح هرفس زکحمدآ
 باب ردق هنک وص اما رلیدتا یماعط «یدروطوا

 ماعطلادءب۰ رایدغایطاءت هل هدحاو هلک زق هلیا

 سان وااباب ہدااح یرافدنل و هدنساپ هرعس زونه

 قد



 ف ۷ ت 3 ۳۳۳۹ بت اد <

O STO... DST I NTنا  Oیر  

 کج هلی هدا فلرتعا راصقق الا عم هند لنگ زا > «+
 بولکهرکص ندکد لیا كرادت تشیعهراد» ر یی

 هیلا ن.دعش هيلع ءان ۰ کج هب هتسپا ندک اباب یس ٠
 . قدال راععا

 نونع ی رفرام تیقفوم و طقف ,ردکعد شاوا لنصاح یش یک.دلیا وززا كتيرغ رامهنبا
 یکیدلبا نیتلتهنسیدنکت سای و رک | هک ید و بج وو یتبسوأمرب نرد ردقوا هد زف تاپه ٩ یعدلیا
 ی ییناعیلد یدیاهسل وا كح هديا را رقا مک الب یرایش

 قتران ۰ هم رک هتجز هد وب !نیقاص | نیقاص » ةَ

 کد نیداقر قج هل وا یرکد دشل راک ادف رد مو ا
 .یدارولکهزالیسُم و هدفارنعار شهدمهبد

 ؟زکسر وی دنا یعا رغتساهر مسا و که دنیا سم
 هللارارسا بارفتسانایاشیزوب جا كیا و
 ۰ ردول وط .

 هژورهلتسادوس یهدنفح ماسرهک ز کیا 2
 قلیعتادلامدآاندام تب رغرام هلکعا راکنا وش راق
 نالاب دحاو فرح وا ای یناه ۰ء ردشگا ىليجالي
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 راس هدنکلیا كنهلءاصمو اعقاو ۰ تآ راراعش

 نوحاكعا مار هدلاص و شوغآ اربج یزفنآ ردلاق

 مسح یکیدسعت یتحنا ۰ مدیا شعاهلب درع هلا هل
 دهم وسهد ید دل هست تسدا ەدە وا یس هبح كن هسک

 ییسا تبرغرام مرب رد وا ۰ ردهد راهج رد كح ەد

 مد یشرب e ے_هداآنال وا یتشاماکس ه مر ر دل وآ

 نش طقف مروروک روذعم هد ینا یک د نک هکنوچ

 ۰ كس نمهلو روق ندعاقتا دب

» 1 « 

 یدقلاق ب ويليو سیرازو سوب هیوفار یلتشهد
 هنن ما هرکصندقدتا هوطح ىلا شب ۰ یدورو

 هزو O en یغجەلوا باغ بولاط دنا نامروا

 : هکیدید رهن ود

 روبح هلاروز سهارو ! تیرغرام

 زسررضیک وزوفهتشیا هدلاح مکیدلک هک لاص و

 ؟ب كسروی روکی وب مرویلیاتدوع قرهلوا مدآرب
 هءدنک ردا هدیکاهب وقار نانو عن

  ENE 1 TOD ut 1ین 0
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 نوا كنا تبع هلکزا اما ٠

 یهرلنویل قرهفار یرنامروا یل.ک
 مزال كغك هراربش كوب وا یلصاح ی 1

 ؟ عیهردبا كرت یفطو ن جه | ك
 یدنازوا هصبا اهدزوس نان ال اب هتروصو ۲

 ردق هرذ هشرحنالبندماسر تیرفرام ی

 زوس ردفوا ,زوسجما نیت هژورهل ی وال )
 - وا را ربخ یفیدنل وب شلا راز کیدل
 و سادو ییوش تا قشم ےب

 ینابلوغ رکنا تبادر و ۵ ات
 هت رغ رام هدهرص یکج» سر

 E : کید

 یکم ۱ مروی وس سن ا
 حالسو نالواشماموم یب هسکر ج زواه

 یمادوص كىدآرب نالو لاکرب یداقا
 e دو عو هل ۳ ٠

 ¥ ها اا
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 *یدیارروک یتکیدکید هرب ینب رازوک

 "الیوط یتنآرج هرندرب زت نبطفو یرج طقف

 : کیدروص ۰ید

 ٩ هکناص زکسروتسدا كعد a بس

 هروک هیدن شرا [ مروئتسا ثكءدیش —

 ۰ شعا هدنسهفشب یدعش زک اکو ک

 ۹ شهروبلوا ےک یس تشب وا بس

 را وجوب هسا ندمهرن یمندنویل یمندسراب -
 | رارویدوبهوءهرب شاک یکی

 ۹ یمب رح یبعمسر وشاناه -

 ا

 ؟ اهمثعا روب وس ید رح یجحسزوای س

 یترپ یل ج هددسیا یدراب وق همقېقر زةهد
 *یدارولب د هلیشالک االعا كيندنکلک شوک ی یدل وا

 تقد ردوا هنکلد خا كنههقهن و ژو ره اما

 = هکیدید لروییسک ییهفرا لزوسزف ۰ یدعا

 < ردکد مدا كل ید ماسر اعقاو

 فرم یلرنه یلهب رت تیا هددوجو نب هدب وب نب
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 تكحهدادلرت یکلهینوقارب هسیا هلب وا =

 دنا كج هيا تأرج هغلوا نيچ هس وب ندزمم

 ٩یم 4 وازکیدبا كجهدا تبغ رهجا ودزا هلی ۳ 1:

 2 درب واکا و یلاژزکفیدروص هدولات س 9
»۹یهزکید راقیح ن ندزکر طاخ ی فاو وب ۳1

 شعد« مدنکب 

 فام هن هدنهرا كجاودزا لپا زوسوب_ ۰مدیآ

 كب ندنروط ۰یدناروطر هربندرب در :

 هدهسبا یدنلوا نط كجهیلیود یقر له
 هنازحام ۰ یدلوالئاز ارج نوا افت ۳

 : <یدد یقرهناقبط قرهنوفطو هناننکسم

 قجهاب یزک رلکدیدو یدعش ! اما یا ا

 د اما ا جاودزا هش م هلو هلی

 ۰۰۰۰ هکنوچ "
 ردتتمژورهل هکانوس یتسیغاشا ندهکذوچ وب

 هدبومردنآ ۰ یدریدنا هرب ىيرازوكى رەي

 وا ید كنا یدا هسلوا قجەقاب هن زو ل

 هارد لوحت هغلیراصر, هب رکیکنر یزمرق دوه
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 رول وا

 هکنوچ ا هنوکسر نزد اهد ژوره

 ۰ یدا رویمهلو باوجر چه هن رزوا زو سو,
 ییلاج یدنک هدهسبایدکید ییرازوک تدمی حر

 یییدلوا قشاع هب یسریدلج ! لک د نوجا اشامت

 نوجنا اشا یتلاجج ندیا سکص ھلوک كت رغرام
 شک هلدصترب انف كب هباروا هوا هکیدا رویقاب
 ینید نک هلا یدرقلیکیا زق نیطف هدلاح یعیدلوا
 دصقم ءوسوا یدعندنهبدنل و شلیا تاکساو ما زلا

 كزق هبیرغوط ندیرغوط لک د قعوف هنادیم یی
 ۰ یدبا رویمهدبا تأرج هلی هفقاب هنبزوب

 لوغ لوا هکدلیا اشا ىلا نداسکع هلوک
 رضوا قشع رثأت ۰ یدنرآ یتب ولغم كنا

 . كنادوس شت | هکیدبا روی نسوک ییمکح هلتدش

 ۰ روشاو هدنفوخ كعرا یکی الاق ندنسیمرک تدش
۳ ۱ ۱ 

 قرهالب وسط ینتأرج هحالوا هرکص ندهن

 هکیدید



N} 
 ق.ثامو نکیاردیا وزرا یتسلوا

  ۲رس هردو هل وهشن

 هدزک رب كزس نب ژورهلویسو» ! رویشیق
 : 6زعا حوزت راز یز رب نر و هحو

 هدنسادوسقلا هسوب ندن ید ن <لسن

 ۰ مەديا ج. وز یھ یم-# الصا هتاذرب

 هکنوح ۰ یدراو هتوکسرب یروبج زور

 رویمهلک هب رطاخ ه-ثالوف باوج یکجهر
 ییاوج ا ندکدنوشود ا

 : هکیدبد هلبا هدنخرب هناسوپأم ۰

 . قلا حد سو ر ندزم زکلاپ متحابق -

 منم ی وزراوا یدیا هسنلو ترابع ندنس

 . مدیا رولي هیلبا دیما یتیلئان هنفرش زکچ وب
 جا ودزا عنام 4و زر ید تالهبنوقارب

 . وس ینب.هلهجو زک امدا رکا هی وا :

 رولیهدبا لرت د یتعاص هب رک وا زک اس
 یمشانک یکج هبمهدیا وه كتح بات
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 ساب راچود ق.اع رب !ابرولوفروق
 رولت هیق ردق هنا كنسهقوشعم هسیارولوا

 رولوا شعا تحابفر یک هنیسهفوشهم س

 ؟ هيا

 كمرم-وکییبزو لوبف مدع هنسیدنک الوا بس

 ۰۰۱ كمرب و یبهدهاسم هنوکره هبیقررب ایناثو
 روسيا كعد هن ۱ مدنفا مرویم هب لک | تب

 5 ؟ رکس

 را راک هر زکی وک هدرانک

 ی زکیدن و وا یمدآ

 ۰ مدغونوا ريخ
 ؟ یعردیآ ینهلماعم وا هنةاعزقرب --

 یغیدلوا قشامرپ لصن كمتشاعوش الوا
 ٩ رکی ءروتالک | کی

 ۰۰۰ «هبارو ن «ردقوب فو هکلنزهال

 ندرف یکیدتسباقلا ۰ مهنالکا هزس نب

 ینج ها سک رد هکق شاعر بلاط هغلوا نیچهسوب

 UOT و ی سس یا
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 | لرق نب زىكىر ول مالس یدک + یا روی .وک یلبضخ هدایز سکملاب هسیا ژورهل ؛ یی لت هبا یدام روطر تاج تلال رکھ
 هکی دید :یدروطوا هنس وشراق /

Ê۱ هن زکسلاب هدارو لزا ومدام  : eوسطوا هن زکسل  

 

۰ 

۱ 

۱ ۱ 
1 
 ٩ ردیقو زک وفروف ند هسک ج ۳۹ 1 ۱ 1 مش وب شن وطهدرل رب و ۰۱ یردلکد رپ ینا رب نوا مب ی اک

ً 
 نوسل وا موفروف
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 اقر ارز ۰ زکسرولپهلوا زس مدآ غجهقووق جد سکماب ؟ مدفروق نون ندزم 7 ۰ ! ندن هلچچ زا ۱
 ۳ 1 ٩ زکسشعا یر ہک هات

 . مروی وس هدالاح | توا .هنزچ " 1
 ندسدآ رب نالوا تسود هسیا هلب وا سس
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 هسسحن راظنا لی وح هفرط یکیدلک كنيدرتاب
 هنسهرا یا هللا یژاسروف هن یعر هد هو

 ۰ یدلیا تعراسم هعضو
 لک ۱ یتفیدل وا ےک كمدآ نالک ندفرط هقرا

 مدآ نالک ۰ یدلوا بجوم یتب وعصرب مچ قم

 قربریق رتاچ رتاج یرللاط وروف یهدنلا یرافایا

 یرللاط یلفاریپ شاب نایلیا بیغصت یی روم و
 هرکص هفیفد یکیارب قرهنربب بورا مشاح رشاح

 هکیدبناط و یدرو کتی رغرام ۰ یدقیچ هنادیم

 ۰ ردژورەل مدآوب

 كمدآ نالک شحوت یکیدشنا كتب رغرام
 ۰ ردشماعا تأشن ندنیمحن یتفجهلوا ژورهل
 ندرایغا ةفاک یتسیدنک نکیا راقاب هم روا درح

 رایغا هدفارطا هربندر هدلاح یکیدلیا نظ یلاخ
 نوا یغیداشالک | ندنسیدراب قابآ یغیدنلو

 یتفیدلوا ژورهل مدا نالک هسفو ۰ ردشکروا

 نامه هدت رغرام هرکص ندقدالک او ندکدروک

 هوس ه نی رح ۰ یدمنروک یتمالع رونفرب چیه

NARE 

 کوا تست ین تش ا



 < ۷ ۷ شد
 یسهنیس هلبا یژاصروف یا قرلوا راد
 هبهج رد رب یبلفنامخ ۰ یدناروط هنغوص هنسهرا
 جه ادعام ندنسیدرفش كب وص هکیدی شراو
 سین ربوک كنبلف هدر وا نایلوا سس رب
 قهسلوا كەد روبن یا ید دن ڪک

 . زکسیاماعا لج هبهغلاه
 افارغوطفر قفوا ندنسهرا یژاسروف ها "
 ندنسهزعا اسیاک كناراصن ۰ یدراتیچ ی
fرافد قاب هلا هنا راکشتسرپ روط هنعهر كسب وب  
 . یدلوب وق هباشامت یم روب ید تی رغرام یک |

 .ددغلنغلاط یکلوا یغلنغلاط یهدنساشاا اشا وش
 . یدیا هدراهجرد كجهيمهدیا لوبق سابق

 هن راقادود رابتخا البتیاهن یدقاب یدقابهمتر .
 ! ید وا بوروتک

 یسیدرتب قایآ رب ندنفرط هفقرا قبلء را وا ۹ ٤

 ى ةروق ندیش زالوا رولوا ۰ ید 6
 ندنسوقرون تی رغرام نالوا ندناش كماکوواو "
 مه هلبا كلککروا ر ہن روحش ندنشاب یسع 1
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 یدروطوا هنن رانک كفال تیرغرام ندنغیدلوا

 تیاف ندنتفاطل كعقوم نامز یعیدروطوا تاليا
 ها فالک | ندنشاشب یهدنروط "یفیدلوا دذلتم

 هب وص ینب رازوک هرکصزار هدهسیدیا رولپ
 ی و شلوا را ود هغلنغل طرب ن رد كل رهکید

 كمثومهدیعفوموا زد هکیدیا روي سوک العا كب
 . ردشةنک شع و وا هد ییتفاطل

 لرهروک ییسکع یدنک هدضوح اع

 هلل و یغو-ګا یکیدنوشود یی زا بابسا

 ۹ رک رد شفاط
 el ا اعقا و

 هل وا یش نالوا بجوم ییفلنغلاط لصا هدهسیدا

 یلاحو كزف۰ یدالکد یسهحوشود نالف سوس

 هدن آر یسهرهچ «یدیا یلاح قثاعرب ندکچرک
 هاکوهدنجما راشت | هاک یدوجو رهریک هکنر كی

 ۰ یدیا دف هدنآ رازوب

 رب نیسغلاط هل وب ردق تعا مع رای زس همش
 هلا لاح جوک ندقلنغ)اط وا هرکصندقدلاق هدلاخ
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 قاناقرب یغیدناب یک هنیآ قاءهرآر و یفبدربدلالو ی
 هناتسکو قدنف نانلو هدنفارطا هکیدراو هنب راتګ 2 3
 هن رزوا قاناق اس رداجر ندهز یرجافا ۱ و
 ۰ یدبا راشمل وانابهاس و
 رد تبا هحاسم یهنه ريغ لک قانااو و

eهدتعسو كجبدیا لکشت مطب عب موز  
 نداق یفاص هرکصندکدلیا لیکشت زکه وک ۳ 2
 یکانرد ردق ورم یکیا ندنتهجر, نانلو ترابع 1
 نایالغاج رب قجهفوا یرغوط هعوروچ وا نالوا 8

 «نایادرقش » هنایالغاچوب اما « روو ةدوچو 7 ۱
 لغاچ هب وا وصار, ز ۰ رولوانایاشاهد هسلید 3

 رقشرقش قا بويل وا هد ل هج رد قجهالغاجلغاچ
 ۰ ردەدەجرد قجهاد مش

 نوا قوج یسهلو-لو هلب وا تیرغرام ناف
 رةش كضوحو هلتهج یفیدعالشوخ ندا 3

 یردب نوک وا ۰ ید رونک,ك ییشیفادرغنش
 شقب هری قجازوا نوا ىبتىت روشارپ 2

 بوت ۲ شاط * هدنفلفح وج * . یدنیک ههاکدیس

0 
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 ۰ یدیا شع ی هلیس ییادخوا

 نوک انوک كنسهفوشع» یم ق شام اعقاو

 هنتبګ قایط هاب و هدهسیا ردبا لمح اوز وچ

 هکول و۰ زردا نظ ردقوب قشام كح هام هدا لمح

 رلناسنا یداع ردقهنره ژورهل مز ! نوسلوا راو
 قرهناوا دع یاس لوفر هدنجراخ كنسايقم

 ی راددفا هحال وا هد یساد وس یکهدنفح تیرغرام

 كش رح راهش یکیدیوش هدهسیدا شمردیک ندلا
 زی رب یراهثهیلع ءان «یدباشفق و هنت ریغهداب زك

 هلبا دیدم رو-طرب نیا ردیک بولی ربآ ندزق
 : هکیدید

 رم سوک اضر هعدسو رب ےب ! تب رغرام -
 هلاصو ضرع ییس هکلوا شاب ٩ یعهلب وا دم

 : مکجهدا رز

 هناب زهتسم یشراق هن دیدن و كنءمام تی رغرام
 هرکصندنرورم نامز زارب ندهرا ۰ یدلیاهدنخرب

 شمالوا لئاز زوسنه یتبحم هولنامروا و «رلغاط

 یکیدهلکب كنساباب هن نوکرب تیرغرام ناناو



۳ 
 ندنالف ندا ودزا هلژ ورهل اک حا

 هلا انسا تحال صر و ندنساعا تح الصا

 ندنسامرسو کز وا یور ردق هرذهلبا لدو لاهزق ۹ ۱

 هنره بویناط تسود یی و یفاص یی رکیدکیو ا

 هسبا رارولوا قجهنلو هد. صقررب نامز
 ۰ یدیاترابع ندنراغا صقر هدکلر نسب

 هلا ژورهل كد رغرام هدنرانک یوک هتشا

 , هدهسیدبا ندنساضتتا هل واقموش یل هدا صقر

 1 هنسدنک یدنک ژور4

 یسهجردو كنیتفوم هدلاح یکیدعت ->

 هلو یزق نیجرخوش شاو شاو هّتبلا ۰ ررب ولا
 ۱ * مرب ربتک

 قجهچآهت رخ رامیرل وزرا نالوا هدن رم هبد
 كسدن ولاباب هصادناب یکی کردا توف ییصرفرب مث
 زار كن رغرام نوک یکیدلیا بیقعت ییب رایدنک
 هدژورهلیسه تسوک یروط قلراکهدعاسمهجهدایز
 لس ی ہت مھ قفاروط هل وا نجس و

 یاب لوغ هراجمب ندنیدچآ نادیم هتراسچ
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 هدلاحیعیدلاق هد ربان ہیک ےہ وا نوک جوازق لکد

 ینو-ک یحندرد « یدناشمالرپآ ندنسهقرا ژوره

 تدوع هن وک یدنک تی رغرام هلراب راق یلب وک
 رباربهاکنا تفافر هدسلو جد ژورهل نکیا را ردبا

 ادیتفررب هدنباف كترغرام هل راوطا و لاوحا

 هنا یدنک ژوره ی دهرارب زق ندنکیدلیا

 هفعشووسف رار ۰یدرب و هدعاسم هنسلوف وص

 كنسادوس یک هد ةح تبرغرام ژ ورهل هدن راقد الشاب

 ص وصخ اب یر هنالک ایتغیدل وا یلتدش كس و یدج كب

 روط هلب وش كغلوس زوسرب وللودر ندنفرطرق

 نسخ یرازوس هلنانثمطاو تدنون# روطرب نوس
 ۰ یدردنرآ یتراسج هد روک ییکیدلدا لت

 شماغکب یککرارب میه زوسنه یک تیرغرام
 ندککرا یکیدسنکب كليا یک ژورهل زق نالوا
 دتشيا ؟ردیمل ات زا یممروک هناقشام تانیمأت

 یعیدناو شلوا بجو هد رغرامكفلر ات و
 شعب هدنسهرا جک یکیا كردا عدراب ید طاسنا

 كطئارشوب ۰ یدلدادقع یتسود "هلو امر هلطدا مش



 ! مرولب هتالک امار هراوودقوچ ی

Oییزوک كژوره یکی کید رس وک  
 .یدقج هیراشط ندولاپ یبیدزک قدر

3 : ۰ © ۰ 

 ۔ روک ینا بلوغ نالید ژورهلو تدب

 یتکیدب را هدرا نک یوک كىسيتولاباب ؟ | یزکید
 . ردو ید قاع : ییدلیا ۵ 5

 رادیو ئاب او هکزکس را ر وص ید 9
 ندکدر و اوج وص یکی هر 9
 یوکح هرخالاب ہد بوسلوا لبصف
 هدیاصقر ژوره هللا تب رظرام یە

 وان ۰ رداکذ نوزوا ردقوا ییجو تا
 ماقا نوک یفیدقیچ بوبالرف كرف ۳

 توغار نقرا كيش رغرام ید ژور4

Et: ۱نوکوازکلاب ۰ یداشایا بیقعت  
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 نوتلار هبجهفو ! ایزکید روکهتشبا ۰ ردتعنصرپ

 ندروما لکشم ردف وا نوا ےب كمرو ینآ
 ۰ نضل اص

 یشر یا ردفو زکتهنص !هتشپا ا یبا
 یمیدنکب یزس ی ۰ زکیلیوس زاربحا البهسیا
 ۰:۰۰ ید رم هسنامدلیوس زبمزا رحال

 ۰ ردک اهن وقارب معنص ۲ یا بت

 كل سرخ هکرویل وا كم :۹یمحلهن وقارپ سس
 ۱ یمول رد کهن وا كغلد ودرح

 قلدودیح قلزسرخ ند هن ! رخ 2

 ندمکیدن رک وا العا ینا كنفتهدکل رکسع ؟نوسل وا

 ۰۰۰۰۰ ندنمدل وا هد تنص هعشب و

 یس؛2 روق نامروا یینیجب ءاکدیصن بس

 یتعنص یک زس هدسلاح مغیدل وا یزق كسبت ولاباب
 $ مرولیهدبا حاودزالصن ها مدا نالوا هب وفارب

 ! زکسیلمر بچ ندزکرطاخ هاب ریو
 ندنرب یدالرف رهیلیوس یزوسوب تیرغرام

 هدهسلا یدتسلا كک هرص یم.هق را فی رح ۰ یدعلاغ
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 A ae هدبولوا شفکب ب 4

 یاد وس مکچهدنا ضرع هزس هرکص ندکدنرکوا ۱

 زکدیافا نعاالوا ۰ مرابوس زکه سیا كچەديالوبق
 ٩ یمزکیدنکب ییب هقاب

 « مدنکب » هثیذ ی.دنکبنوسجا تیرغ رام
 ندنفیدل وا عنام رب جیههکعد « مدفکب » هنسکعو
 2 هش رح

 ۱ مدنکب كب یزکناش ولاح توا س

 ° یدع مس وک ددرتال صا هدکعر وىباوج

 نونءیدنفا قابلوغ نهاو چ وب کود رخ طقق
 روطر قرهردشورو ییزو سکعلاب هنغج لاق

 هن فیرح »تی رفرام ۰ ید وک یدونتغ
 رژ ورهل ندنغندل و هدتفاب هنن زود « كحهد

 :هکی دید ها روطر ی ؟روبددا سفن

 رونی هد یقعنص هتبلا زکه سل وا شیک
 شوخ كشابراماهوا ضمب متعاصاسقا و رک

 دصعم ندتعنص هد هسا لکد ندعیانصیرلکجهروک

 یک لک متهنسص من £: هروکهنغدلوا قمازا هوای

۳۹ 
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 _ گوز هدهسیا لیعرم ناوتا مکا لصا

 مرظ2ادقرا هداننا مکیدتا تلرکسع هدننالانوغارد

 ېا و هد ندن رافد_ا وا شعد « ژورەل » اکی

 لعرز 1 لزاومدام اب زکسروالک | ۰ مدتا لوبق

 یی کیا یعیدلوا قبال هتمدخ و ! ینوغارد

 کفر اقاع اب ٩ اب ردبا تابثا ید سلاو كلتعاس

 ۰ ردقوب كج هد ج هو

 هدا ز كل یب رازو م هلژورهل تب رغرام

 ہتمقم ا وا ۰ یدا هدکلنا عافسا هلتذسل

 e یدیا رول هم رطاح هد كس دنک یکیدادا

 رعرام هرکص ندکدروش ییزو اس ژ و رهل
 . هتم

 3 رد رکتعنص یعیددش اب 2
 گ زکسروب دا لاوس نده یا --

 كارو یتا اهو قوبل پات ر هلبوا --

 ! و یتنارف یھ رکی
 .هکناص ز نک هنسنا رۆ را و ي حسب

 ی

0 eh 1 



 نوچ یرلیدنک نیسحت نالی دا هس
 بولت لوق ری 3

 ۳ تك بارم هز ندزک راب رش

 هرکص بور و نشد یەراب را

 قحون تی رج اقا + هداب بردا هو

 ندرابارش درو هدنمهفوپ او هری

 هر EN توغ و ِ
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 .- ووک كراو وا نوت لاحوش ۰ یدا راروینآ
 كرهلكج هد رط ر سکره ندنغیدردلب ینیرا

 .ندراضصح, ناربتعم ۰ رایدالشاب هاشامت یرنو

 هب رګ یی رلکج هلب هلب رو نامز هن كران وش یقاطرپ
 يوو و تیام هسلاو هرایجهش زوم نوجا
 * رلیدلیا هیصوت یی راعا ماودهدةلاح عطقن ال

 ھت روم ردف تعاس قڪ ر اهد رسهیش

 یو وا رب یه هدرب هنرو قتراو یکیدلیا ماود

 یرلقدان وا یناب لوغ یکیا مز اصح بویلاق

 زقوویمروتک هلی هثب رارطاخ یفلوروب زونه هدلاح
 سقت و تو-ف راج هب زوم راکم اا ۰ یدبا

 .ی اس روم رانا ندنراةدلورو هدن-هجرد یتمالاق

 هتح زوم هسیا یمهقیفر هللا تب رغرام ۰ را.دسک
 : هر هت ود اهد هرک نوا زکس جد هرکص ندکدلسک

 . هقی زوم یه نا ابا ر وطار دل وا تیا
 [ دوخو لاح وب رلقج هان وا اهدهسلوا شااحاهد

 ۰ یدلیا ماهفا هب هلچ

 الت هنا رج ا هدنماقم نس ندفرطره
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 هدرلدجرد یقج هلت راب وق بولی ۳ 4

 هسدایدل رام هنلب نوجا سلاو میکره ردن

 ندنفیدروب یتعیفر لاحرد یتدسش >یدستر وا
 هلنارکشهم زال ضرع هزف نامههرکص ندرود چاقو
 ۹ یدیارارولواروب هک یچبناع
 كسکواهد شی راق ق رب ندنمیدنک تیاهخ 0:

 تیکی اباب رب رغااهد هیق, شپ زوتوآ ذو ۱و
 جک یرهاکح ینا لوغ رکا هکیدلک هادی
 یاس لوغرب دنا ا ا

 ۰ ردیلءاغا همش هنغید
 كت رغرام رلیلناق یلد یکیدروک ردق ماین و 1

 ندو هنا یرافدل وا شام وب

 هیلع ءان ۰ یدلیا باج یتتفد رظا لاح رد ےک
 یهاحر یهدنفح قمان وا سلاورپ اطال تک
 شامراص یناب لوغ یکیا ردنا لوبف لارڈ
 هرک رب راهسلوا شاک تسار ےک هک یقل روپ ود هلتوفو تدشرب هلب وا ۰ ریدلوا الو
 بونالرف ردق هبهفاس مدآ یعرکی یک یراقدب راچ
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 هلق وب تراسبع ندشفلوا بدتر رهجول و براو 

 ران نالوا كجهدبا ماود هما جوا نوک چوا

 یدبالک دندربیش كج هلب روکزآ هد كى نوڪ ا ۰

 هراطخا رارکت ینقارم صقر یهدت رغرام

 یراشادقرا هر وک ی ولاب ؟ ردیمراو تجاح
 نداق ا۔ءفاو ۰ یدلیآ قی وشت هدیرلنداق نالوا

 نمهلوا نکع كناموسس یی ولاب نوچا یمق
 یوک رازاب رهرلنداق نالوا یراشادقرا هده را

 یی رازاب هفح ران و ندن راکدلیا صقر هد وک

 ج هسبا یی رانالف یی روراست یی رازاساح
 میر ھه ولاب یرلنو ندنراقد ناو شمامر وک

 لسبح هل راشادقرا تب رغرام هدناحو ۰ رثیدلیا

 یدننکز کلا یسیدنک ه ولاب ۰یدربف یتفافر ۰

 نامزره یک مان رد نالب روک هدنرزوا قفا

 لزوک كن و وب كب ندنسهعطف یلاثما نالی روک

 ریدلیا هطاحا یتفارطا لاحرد رلنروک یزقرب ۰
 ردف لوا هدننافنا یحنو وا هننسپدنک تیرغرام
 هلیوا یسهسهطق هلزف طقف ۰یدلوا دنسب لكشم
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 هلټروص یتازسرخ هدارو هداروش

 .ررد « هنر » هو کرد داش
 ییفا زسرح یحوآ زکلای یرا صعب نذر

 اور یر
 هيلع ءان .رزروليهل تراس 3 لد 5 1 1

 یلتدشتیاف هنملع رهت وقا رب وب و وا ۱
 ِ رد اش نی رازج

 هدندزز تیرغرام رذع یکیدلیا نایب *
 ینارم كمروک راپ رب دوا و

 ارام نوک یک ند یاو ید
 وسل وا هنقنک ء دکلر هلا وب داق نالوا ك ۳

 1 یردب ۰ ید برنا سم و ا ۱

 هدکنرب با زوشموق تب رغرام ندنکپ

 هدر ادیان نزال 2 | قوچ

 ` رلەفو ا تو هت ها رط
7 ۳ 



 ت چ
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 یایکیا ! لکد ردف هلوا نامز قوج ردفوا
 !ردقەنلوا

 . وق ربان هدنسپ رب كرلیوک راوجمدقم یایکیا

 راب وک یراقدل ور وقرار پان یهداب وروا ۰یدیشلر

 ندرلپ ات وص وزاب هح یدام بول وا تعدیماربب قالی
 - وا ولردره ردسق هيګ راو هرلورتابت رایسهلا اد

 رام ۰ رارر د شاک | قلخ رارد یک هرلاروا رایج و
 ندنغیدساوا شماقیک هریانپ رب چ زوسنهتیرغ
 اجر ندنرد ییسمرو وک هرباش وا هدیسیدننک

 وج یرازسرخیوآ هدرنوکوایردب هدکدلیا
 ندرلنوب ییهاک دیص كت وق ندنرقدسا وا شلاق
 ردق هاروش نداروش هنسددنکیتبروبح هظفاحم

 ۰ یدنالکا هن زف یتکیدمر و نادیم ها رآ

 باپرا رلهاکدیص هداب وروا هکردیللوامو_اعم
 كن راهش بوسلوا یراکام یدننک كفام

 رك طقف ۰ ردعون ك٤ا راکشو دص هدنکلم

 كجدبا قلبجوآ هلییسح یسک رکو یقارم
 . دقلوب یراهاکدیص یدنک كنغوج كا ندرلنالوا
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 »و
  aهدمدسیدا رویم؛دیشیا ین رزوس ندم 2 او وق وص

  2 31.مداروبالک | یب رکدشلپ وس4 ندنراروطو

 مزق ۰ یدبا روید رازاین 4 زق عبطلاب ىنا ىل
 تیا۰یدیا روی رو یراتراشا عانتما په
 وط هفلاهس و 7 رو

 لات لا نايل وا یلت زا اهدندنلا رفت . مو

 یدنفاقذاعیب ؟یی دلی قشع هلی یادخ رب الع
 هنسهجردبا ورک ندعاص هدنرزوا ووا

 ٍ  1یعدنکه لا مرا همقهق ءدلاق زآ کیدنود شاد

 مدیا جهرم وک و و قج هنالک | هد» دهرا ۰
  2ر ههقهق یزرارتخا یزوص وش كسیتول اب
 ندنتفع كتب رغرام یم هل چ :یدریدلوک ها ها

 یدلو نا ۰
  0 ۱هغ.طل تاق وط هلیص هل و هت رف رام ایم اب

 قشام هدرهجرد كج هلی هدیآ لمحت ردق هنیو

  3؟یعرول وا نک كم یارنب ؟ شعب ¿ نر
 نامز جاق ر نوجا لح هدیینهجو كنهباکح و

  9هدیه . ردا اضتا رظن 2 راق هنا
7 
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 .اح ن-یراب لص ءردفو هدینالف یسهدلار لزق

 ٩ كسيمروسدا تقد هنتفع ٌهظف

 هار هلوک هدنروص رادمنعسدنول اباب هد:کیدید

 : هک یدبد
 یمشیدلوا مدآ رب جیافصف رد هل ےب س

 « زلک هده هفاش منلحنافصف مب مه زکر ول

 ناسنا هتبلا مدآ ر ندا كلر ڪڪ ع هدرازج

 هن رزوآ لاثم یعبدلا ندرلب رع ۰ ررارا ییاصق
 را غم هدمزقهکز کلوا نیما ۰ راترآ هد یفلصنافصت
 هنتفع كنا هدا مدسل وا ثكحهروک لاح رر تفع

 ۰ ردلکدهلب ندشدا كءرودلوا هدیئدا ضرعت

 ندنفیدراو هراد-جردو فارم ضرع هدن هتشلا ,

 .هدای ز كب ین رنو واسااوو لب رداق كمزف اعناو
 صقر هرکص ندنو وا هرک ضبو ییکیدوس

 بوروک یتکیدنزک كرهرب و هلوةلوق هلبا قبفر
 ماشفار* مدیا شعثود دنس هق را ندیدلیا قام

 یفیدراو ردق هرب ر قجازوا زا ر هلا قیفر
 هن رانابكی ۰ مدلیا ماود ءدنیتمآ هد ن ندمکیدر وک
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a aردق ههركکص ندماشقا صقر ارب ز ! لکد یک  

 هرکص ندودصاب قلک ارف ما هدبودا ماود
 سفت كرەرب و هلوق لوق رلیحنو وا كکرا زق

 ماتو راردیک يرغوط هنب رابنک كی وک نوا
 هغالوق ندزغا هحنراو هرارب یلاخ ندرایغا راظنا
 قادود ای ر ها ن کرد مدیا یطاعت هناقشام تالک

 راو تبارغراف هد۸-هسدا رارولک ید هفادود

 الاح هدرهجرد كحهيغا الازشا الصا هنلاحوش

 نالوا لوب نایاش ها ییشحوو ۰ ردیشحو

 نالوا ترش هتسداسلک د شحوت ندتتنامنا مزاول

 هلا سن وا باب رارا-هتخا ضب نوکرب یتح
 : یسب رب نکیا رردبا لاح سح

 قتلقجوچ نوت زف كرس ! ستول اباب =
 بقاعتم یغلوا نداق هدلاح یکیدریکب هدعاط ییتدم

 هد كرایلنافیلد «یدنرآ هداب ز كن یلبم هئالف هسقر
 قرهلوب لزوک اهد ندرازقراسیزقوب یسهفاک نامه
 ۰راروبلربا ندنسهنرا نوجا لوا یتافتلا ا
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 اوو تب رام دلا یدل رر بکرا ره

 ۰ یدبا راروب یککرا جاقرب بویلم
 نابا یتبحوت هصقر نوا تب رغرام مزب

 یکدننکب تب ضرام ۱ زکسرویلو یعارغتسا

 لرفهدناد-یم صقر كردا شوغآرد یراباناةیاد

 یهدنامروا هکیدیارونلآتذل ردق و اندک ودل ريف

 رهيا لیدعت هدای زاهد یمهایشحو لاوحا

 ییسیدنک هح اوت و اح و ههفانا دیس وس

 هت شرا هدنګا یت روبح لیدم هکل دم ندکلم ا

 زویلوا ی ریئأت هدا زا یمکح ود كلا كنذلوب
 ۰ یدبا

۱ 

 هاشم هنسهدقالج یرد-ااب هلیساباب قثرا
 ندا هفطالم قرهتآ دومرا ماخ هنن راق هلرصکو

 .اها هروا ج یارف نوت قجوچ یاب و زسرام "
 رب یراکدلیا لس و فاز ءا یینسح لاک كنسیل
 هدیتیسنا هلبا رلیلنات یلدو صقر ۰ یدلوا نداق

 یرازف ولیوک راس یتبحو هدهسیا روی وس لب



 دوج و هدرهوو وا یبا وج تال وعو اردو ا
 و كجا لو

 دعااب هک دنیک ندنلاع و
 ینماود هب وک یرلن وک رازاب یسم یک هنلاع یقانبداق
 هردتفدنایاش هطقنو هتشیا هکردشلو" بچ وم
 رکن نوا تدابع هد یاود هب وکار

 هدد ورد یتحو رولتیچ لی برق ها

 هلا اداف عونرب درو انروص نالد « اور 1
e.یفجهواقیار صفر كم 5 هد رالب رداق ج هنلاچ . 

 یخدتی رغرام هلةلوا E رک كنا نییفت ے
 نداسیاک ۰ یدا ردیک هاسیلک هن رزوا ی 3 ق.دشاداب هلبا قیفر جافراپ و ر نوا 1 2 ۱

 :بو الاب یززوا ماشقا کو
 زف 2 هد صقر نایلیا ماود ردق ه
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  یدنا شالا لیدب هفلوج هفیطا هلتخادنا رازوس

 یطاعت هلبا رنک ءرکص ندفدلو ییهجردوب شيا
 ف یتسرپ ادوس دادعتسا یک داف كرازوس نالیدنا

 یتفیدل وا زفرب یراب یریا لصن كترغرام مه
 .ینلف رابق كن رافالاق نورب نامز زمیدلبا فی رعت
 هاج ر یتفیدلوا لاد هننیلمع هج هینا وذ تایزع
 هل رتفادود ؟ ادا یعشامرذلب هدننروص هضرتعم

 , زلاف ورک ندنورب ED و هد عل را هدایز

 : رب لمهردقوا ! تجاح هن ؟ یکلکوی كراهماب
 یک ادوس كت رغرام نانلو ششلوا قاخ هلتعلخ

 احا هنتسفلو صفان هد هعنبظ ةا ی هدنفلخ

 ۱ ؟ رولي رب و
 نارا رستاک ف رواد توف هدرا

 ردقەن هنن راهووب شوق ردقهن كت رغرام هدیداو

 ۰ ردیلع وش ود یب رک دارا یقداصت هنن رسا شوحو

 دوجوکی قرهلوا شا ناویح یکیا هکردندهن
 هنصسادب هوو هللا ناحو مسج داحار هنس دصنعا

a aو  

: 

: 



 سد رم دف سا

 ین هد شامتیچ هلاهزونهن لع
 مرا تیرغرام نانلوب شمام ریک هلیمامت زون هنلام
 رويدا ناب رج راوص را اق ندنجما یلفرب هدقل

 لاوحا یکروی ردش ربف هم ر یسبدنک دوخایو
 هدكی یتفجهلوا هن كرانوب هدیدیا ربا س هیچ

 یکی وب شاو شاو یراهرکص ؛یدیآ نمهیالکا
 .یدالشاب ه.هف کج هلی هلوا هن كک ا هتسخ لتاطو
 هل رای وط وا ندیک هغاط هدننامز قلقجوچ الث

 هسشپب هنب افت كنب رنک قرهقروق ندنررا,دتخا
 ردا ربع د بونآ یراط الا ماخ دوخاب ید وما ۱

 هیظعت یب وقروق ندرارابتخا لاحوب قاهرارب نک
 ماخ یکلوا خد ینیزیچعت كراكو شا لی
 فیطل ضعب لدب هنرادومالپ هشيم و هرادو



$ ۲۰ ¥ 
 یمهلیح كراناويح ماطر ندنعون لاقج و یکلتو

 تب رغرام ہد دیا قوچ كب رللام یک یسهعدخ

 .روک موزا هدهندیلقت هلتمج یکیدفغلب یرنو
 یرغوطسوط اعاد یرزوس یکیدلیوس ۰ ردشمام

 دلی وس یرغوط سوط یرالوا طعف ۰ یدنا ریوس

 یکیدلب وس هلا روطرب تشرد هدر یرازوس یکی
 ادب وسط اا ید هک اع وم ص ولان

 ۰ یدیآ شعا

 ینقوقح یدنک شا ولو تکازو اذغ عم

 ید هد رابس ك هديا ت e و هرن هناسو لالخا

 /ردق يح هقيص ناجح كت یرازف ضب

 یوص ۳ 3 کیداررذلب ییرادح هل رظنرب
 ۰ یدیارال | ات اوک یفجهراو رد هنسد 7 رم

 بسانت كزقو یرلضمب ندنریلناغیلد كب وک یتح
 ةفیطا ضعب قرهلوا نا ریس هنس اي“ تفاطل و هنعادنا

 ندنفرطتیرغرام هنب رز وا یرامش ریک هب هلاتسربنسح
 ا

DK E 

7 ۳ 2 



gr 
 یو دق ٩ کقو یطالتخا هلبا رانا كتب رغرام |

 هدرلنام روا هدرلغاط زغج زفابق و ناب ويب هدتعبط لاح
 هب رک یی صعب ندناناوبح تاوصا یکیدنشیا
 ندتفد هشند) وا دنسالد و عو طم ییطبو

e 

 هاراشوق ضمب ندنعون نیجرکوک هله قرهبالت
 نایلیابارشا ییصانمم زایی و اجر هت رثا ينكر
1 ۱ 

 لاقج و كب وکو هن رلکدلیا لاح ناي هليا تا را
7 

PR; 9 ةعما س ا یدنک هسیا كناناویح ندو 
 ردق هن رلکدتا راکفا طاعت هلبا راسم شارخ
 كح هب و روك شوخ« ران دیشی ندنغیدنل وب شلبا تقد
 هناتثرد روطرپ د رايد رقاوا لک د یرژوس
 هن رزوا یهاشاو ت رغرام هلی ی لدو ها
 را |
 كت رغ رام زا تا ناسا جک اوب طقف 7
 یکایحهنهادم هد ن وسنکه نشو وخ كت بلا 2
 صبصبت ۰ زکیعا مکح یتغید لوا شم رکو ا ید کت

 صبصب كرلکی وک دحرکا دا ا قرفر چه ۳ نالوط نالاب هلبا هنه دمو

 و

3 

۷۳ 

/ 
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 کلا رايش یکحهنلزود هلت راهم دب كناسا اب

 9۶ یندفا تکلدوک ٩ رفرابچ یندزجاص

 .هفرط رکید یرهکود كيلبا كک ای یلژاسروق و
 هرلنکت هرابلاج یسارو یماروشكناسفو ردیک

 .هكم هک هدنلاح هبل وج لصاطا قرهلش رب بوشدلیا

 چ زدن راشزدم ےکبا ران داق 2 یە | نتنوفال

 رال وکو رلفاماق قارب یهدرلغاط ۰ شا! فیصوت هد

 یکبا راشتسم تانیغاط ربلدر یک تب رغرام ید
 قترا؟یع دالشاب ههراشتسا هلکنا هرکرب ۰ رارولوا

 ور رر ییسیه رايش قجەلوا حالصا نایاش

 رايا ارجا یني راباحا و رولوپ

 یییدرا وهدشب نوا بوع یییدرد نوا یس

 هد یقلناب زد یک هدنلاح قلقجوچ تی رغرام نامز
 یفارادرمناسل هزفلزوکو مگ رب اما۰ یدلیا كرت
 .الک اولو تصصت هکر هنسددنک ینغیدلوا انق

 ا ۱ لکد نوا یا



ENT 
 یم دسر دلاق هلی وش یب رجاص هتبلا یر ردا

 هدلاحر ناشي رپ هل و هسقوب یتفجهلوا دنو

 رک هنوشود هد نغج هشبقاپ لزوک اهدى ی «
 ناوغرا رکج ییدروک رو رق
 ندکدما هعفد جاقرب ییرنالوا یک باب ی

 هرکص N و

 ینا دن هکیآ یتداع لز؛ینابو نیجرخو ثمرب رف

 اراجاص قر هال شاب هاسشام یسیدنک هدر

 یراک ج لزوک بقاسعت» یکءروک موزا نوش
 نيد ر اهد تاقرب یراذا قرهبوف هنمهرا یر 9 ۶

 ` كحهلسااب یرالوا یتح ٠ رد س ٠ هدی بتا

 یرلکمچ نابلوا یموقوف قجهالفوت ۲ ۱
 كحءروع لا هرلنر دباش ردیف: چه. ۱

 نوجما قلوب یرلنا هلتموصخ سح رب * رول
 ۔هل وق هنسهرا راجاص نکیا را رد تب ل
 ٍپولطم د قلوا ینالف یسوقوف لاک قج
 هد راک زس وقود ام دعب مب رغ وغو : دلو



3« 
 7 .نوبجا قلا وا شکا زا رب در هلس راهم و" قح

 | هسیا تی رغرام مو ۰ ررون روک یک رارویفروق

 : ہےک « رای ىغیدلوا 4 هن نالف وقروق هر و الصا

 هشنکا یو ک كرک نوسلوا زودنوک نوسلوا

 هد ۰ ررو رزک روف ع رف هداامروا رک

 1 هب وص نامه جوق هدر هدنزوموا نکیا قجوج

 ,قترا هسا هد رررو *یدبا رزک هدلاح یغندل وا

 . ییکح ی هی ود قفاوم E كنهن ن وص هنلاح قلن داق

 ۹ ردشعا رت ینا نوا یعددالک |

 نوجا تب رغرام كا كرت یە وص یهدنلا

 يردي هدیرلیش قوچ رباهد دام هکلیشح و هکلککر ا

 قارب یکیدروک ال ۰ ردشجآ لو هکعا رت

 كر هدیتئدام قرار بولا شاط هراقا_ اة

 الزوک وا لدب هتداعوب هرکص ندنا کرد شتا

 دقت یذسح یارب یدنک توتقاب هرلهننآ فاص و
 ۱ ۰ ردشمالشا

 و هباشام ینسحیدنک هدراوص یفاص هرکرب

 چ د تام رفت ی عج هلوا بجوم كلاحو هسیا رولوب



۱۹ a 

 کس ندکد ی ها نقی زق تب رش 2
 قروص لوا نالوا 8

 E هسلا تروص وا ۲ یدغا لیدبت نا ناب

 انا برص لاو کیک قرهشوق 14
 بولت یرفد تخ شیک نب لا و قق ۹

 ۔ دع كيكو لافچرپ دوخاب و ناشوط رب 7 دج ز 7 1
 ندلاوحا یک هک قردشوق ها قا
 نوا یرب نوا یاب کدو + . یا ترا ج

 لاد رتا زارپ هروپ هدقدالسشاب یی
 یتبغر و لی هب هیاوسن تالون زت له 1

E 
3 ۳ ۰ 

 ا زکیدناط هدان زاهد یتیم من

 شو هد ¿م



 6و
 نامز یتبدراو هن راشاب زکسیدب حنا یتغیدلوا
 یوک یرنوک رازاب ضعب هدوا ؛یناب هبالک ا
 هلسد:کیرازف یب وک را ناز ييدنسک هنساسداک

 كنسهلو شلچآ یتفد رظن نوجا یرلک دليا رسمت

 : وشعوفووف ۰یدبا یسهرغ

 هل_ثیدیکوب یزفوسش ! سیتولاباب ماچ سس
 هریدیاب یسدسیلا زق تاقرب کوش 1 كسفجهاب هن

 . قمزاب قموقوا هدربو هنسهلوقشا یوک رونک
 یتندمو تداسنا مزاولینناید ید ۰ نوسنرکوا

 نوسنا لیصح
 - هلئسم یع؛سبلازق تی رغرام نامز یرلکدد

 بتکم الوقشا هلب وا هدهسیدا شع یادصت یس

 -امهو دغیص هنهذ ال صا یرلبش یک نالف هست

 لوټ یریش هل و هدكنساباب ":اذ ۰ یدبا شم.
 نوعا رول اب ؟:ردیمهدنلخاد ناکما یل ها:
 شلوا یثادفرا نامروا ر قترا تب رغرام

 یسیدنک نوجا كمرب و هبنکم یزف ۰ یدیشلاق
 ۰ ردا مرک همتکمل ردي اةمتسا ندکلیعکب ید



3 r. 
 ۰ نەلوا یثرب هقشب ند 0

 یکیدشا هلیزق هدنجا نامروا كسمیتولابا
 یلکروس زکیدیاهساوا شهلکید ندقازوا یرلتبم
 ۲مولس ۰ زکیدیا رولیریت ندکلوک هل رهن
 یب راکت تروسص مورو مراپ كالا هجوچ
 شاه | قجوغآ د لردیا دیلقت یدیرلهدلاو

 هر .زیوم ریش فشن یک«!
 لصاح تیروبحمویخد هسینولاباب ندیا كلەدلاو "

 هلبا.دلقت ینیرازوس یجوچ قالب ھوا "۰"

NEO 

< 

 رص

 و

 د ینجوچ کیدا رولوا «اهبیج# تاوصا
 ۰ یدبا رردلوک

 نامز یغیدرا و هنشابترد ق ج وا تیرظرأم
 یدسلوا یشادفرا اتدام كنساباب قترا هدنامروا
 دنماابزف نالوا نیطف و یکذ تیاف ةلخ « یدلاق

 دکمررو باوجیسنول قرهروص رالاوس وارد تك
 هلاّوسره هاب وا كسدن ولاباب طقف ۰ ىدا رابا روی
 دةجوچ کی راو یتامواعم ردق كجەربو باوج 1

# 4 ۹ 5 ۹ 

 ینیدرا هیچ ندزغآ هلم یہامەلوا ردشع

 تب



€ ۱ ۶ 
 امام ۰ ردیلماید ستول اباب کو » راشداق

 قوچ ید یراکدشواوک هد « ردیلعد سانول

 ۰ ردشلوا
 باب هرکص هدقدالشاب هکم ورو تب رغرام

 هد ۰ یدل وا شلازآ یت حمر رو نوا سانول

 دخ قترانامز یغبدالشاب كلود رازوسلوت بق

 هلةج وچ نابزون یراةلنوغروپ نالوا لصاح ندنتم
 ۔انم ۰یدلوا رراقیج العا كي رهبحاصم یکیدنا
 ا کارا شرح راجا وش یکی ؛ا شک تبس

 رب ۰ ررلب وس قباچ اهد ندرلفجوچ كاکرا راقج
 تردقیکیدلبا ادب نکیاهدنشاب یکیاكفجوج تاکرا
  هدیا ادب نکیا هدنشاب قح رب قجوجزفر یهکت

 اسطح کن ید هرکص ندنا یک یکیدلپ

 بت كب ند ةجرج تلکرا یمیفر كج وج زف

 ارب ز ۰ ردیلمامروص ندزپ ینتمکح كيوب ءرولوا
 لرا داق » هساوا ه سلوا زیاوج كج ەر و

 - ابص لاح اهد تلهزەوک یرلکحهدا ادب هدورلیآ

 « روی وق هنادیم هلت وصوب یتسیدنک نکیا هدنرلتو
 رم



۳ ۳ ۰ 
 ریشاتج وز و قرهالغاب هنسهقرا پول وق 1 مو 3 # 1

 ییسیتلا» وهخ یدنک قرهلا را ہد نیک و ۱
Eهد مهو هطناقول مه كب وک هج رغ وط هرزوا كيا  
 هدارواو ردیک هن :6د ر نروک یني راتهدخ ایم

 هدنسهف را یزف هب هرکص ندسفدرو وط یننرق 4

 . یدیا راتوط یناوب نامزوا دلا یندلوا 3
 ندکدلیا راذک و تشک هدنامروا ردق هناشفا ۱
 یرز یلریک هديا تدوع هنسهناخ ماشقا مت 7 2
 . هلا هرزوا قاضی حابص یسترا راهش

 هنا-جم* هن بوقارب نص وصح لح دنس

 ینمامط مابثفاو رولا یعولوص هدد طناقوا و
 داو هنسهاح هرکص ندکدرح الف یبارش
 ۱ ۰ ىدا ریا

 تنوو : کرد زکسشمالک ۱ندزم رعت هصیقوش 8
 شالوا ق وا لاص هت رغ رام » هدنهاکدیص كیواواد <

 اباب ادعام ندنو ۰ . ردشمالق حاعار ی ی ۶ ۱
 ,دلاح ینیدلوا هدنسهفرا یزق نوکر چ سیو
 نحت ضعإ ندنفیدلوا شمال روک بوق 3

18 9, 2 
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 1 ا lhe یسالغا هدای ز كغحوح

 یلقد رد ةه ۱ رلدلاو ۰ ردشان

 هلستفو ییهزاو- ضءب كغج وچ هئ راد نقاب

  هتشنا ید قحوح هدراردیا رخت هد کمر دشش

 ۱3۳: ررر رال یاب یانخ نوا كلو

 تءدح هقشب ندنزف رب زکلان ر هدایند و هسیا كسدت ول

 هدنتهدخ لفح وج هکرا و ِ راو ی یخ

 ؟ نوسلک هعوفو ىرخأت
 یعکیا ه رکص ندفد وط ینرق كت رغرام

 سیتول اب ۰ یدیا رولوا یسهیطق یتراهط یتمدخ
 ` هیچوف ینیدنلو شم وت هنااح وباب نوحما كنون

 قرەقوص هننجمآ یزف ر رد اوط یب وص قاصص,

 رب هدعب ۰ یدبا راقب العا رب هل رالا نامه جوق
 ربارب هلنغارب هن رزوآ هلو راق نوراص هکلیس

 راصا هن رانا راست یی رازب لر 5 هلا وص وا هنن

 ۰ یدیا

 هدزب یتب رغرام هب یتهدنخ وش كحابص

 مارحا وب رپ یک یراسقدباب كس راب راق هناکنچ



 ۳ ۳ ا ما وک 4

8 

 ۳" در

 اب هاپ ییدنک 1

 هللا یدنک نوا یر
 یراب بوروتک  هن.هناخ قوس * یا رولوا |

 کد ساتم رادقمو توس یرای وص
 كيزما نامه ٩ رولاق ىغاديم دنمالخا «یدا 8 ۱ الرضا
 یردیلماشا ههش ۰ روایرب و هیزفآ كجو |

%۱۱% 

 تاذلابهنزق رداهوالع هد یس هغيظو ىنلانا هننبحم قلاب اب هيلع "ءانو شعب مکح یکجا یسیدنک سنا یکدالوازوا هب رف دا و
 . یدیا شم ۶

 : مدیا هباکح هزسیفیدلوا 4 شیهقاب لصن زکفاپ !ایردند ریش كج هل قارم یکید ایپ هفاب لصن هفجوج رب قلبا جوا ۷ یکیاكنسیم روق نامروارب ها رکیسع یکسارب
 روناب وا ندوش وا لوا ندقفش نلحاب ص

 كنا هدنما یوک یشیا كليا كسی ول زیا وا
 )ودك هب یراق هجوت رف ر نالوا

 یشیا قعاص توس

 هرز وا قاوا و

 روناب وا ندوشب وا قجوچ بفاسعتم یم



EV 
 رکف وذ رس رلنداق نالوا هدص و وا هدب و وا 9

 قفاوم كب هن راقوذ كن راهقشب هلي راهسلوا هروک
 نایاش كت رغرام رکا هیلع ءان ۰ رارولپ هلوا
 ینازک هسیارارایتلاوحا هذخا وءهتسیاّشو بارغتسا

 :یکیانوایجدزب هثشیا ۰ زکسرول و هدنس هب را تروص
 ندناهرزواقلوا همدقمهنلا وخا یکم رکصندنشابچ وا

 زکحهدنا هناکحهدیسهم رتروصیک)وا ۰

« ۳ » 

 زکیدروکی غیدلوا زقرب هدنروصهن كتب رغام
 یغیدلوا زفرب هدنریسهن قرهلوا هدنبسنوا هن ېک

 یتبلوفط لزف یزغفد رظن لهسیارتسیایمالک |
 ۰ ر یلعا عاحرا یرغوط هاو

 یغیدلاق زو سکوا رب یقلبآ چاقرب ندنسهدلاو

 یلیکوسببسهناهأت مدعاهدرب كنساباب ! اب زرویلب

 را راس هش رزوا تبع كوه وهنژ یمهجوز
 هدرا هج رد كحدیا دع تنایخ نيع ییلبحم هجوز

 یزههدان ز.ندعل وا یس هبصق یاو تفادرصهدنابحم

 یهجوزیکذاه۰ یدیشاوایم هنارد تب هت رغام



# ۹ 4 
 لدوجو فرح هوا رغ راھ ن2

 نیو ردانى رب وا و ر ۱ رک الک ایغیدسملوایشرا ییببچ 0
 را« نم هتل وادایتساهسل وكى وچ هلی نوا ارنیداق را نالوا شەراو هنلاک برم یردوجوقترا یرغ رغوط < هل .زوتواهنشب رک پاچ وشو وا وشەکى ديا ەدلاخ
 طقف د هد 14 ۸ سد دیآ ریا تا رفتسا ناب 13 یراه » هج رک | زکیدیا هسل وا یدک ۰ یتب رغ رام رکا کز ردا نیمأت ینوش زحلا 5 . زرویلیا رب وصت ىبرغرامر نالوا شت ۰ 1 ندنتردق تسد یدنک كفح تاج * + زرو ادای تب رغرامر هج دج نمایلخ یدنک ۹ یبهدزر تحاب

 ' ییالوط ندنو هل ر ردسلوا قافاو ۰ رانداق نالوا ءدناج را ری
 هکنوح ۰ رسم هاب چتو مد نال



% ۸ 6 
 قلئرا-بف ر فیطل «دنرزوا یتهج قجهل رقص

 دال رح ندفرط تلا یک یراقدلوا شا لصاح
 .دلنآ ادیب یلتوفلوش رز تصان کوب یخد ردچلا
 نا رب ه یا هک راد وخنو نالوا دل و ندراکا

 ۰ رون روک یکه جیا هدرا رظن هت هسلوا

 ها نالوا شوق وط هدنراهاکنسد یدنک

 . نالوا شیک كل. یلژا-روق هنرزوا كالءوک ناک
 هدر رظن یدو جو یالعا فصز برر لوک

 ییدوجو لف ءا فصن هدلاح یکیذلی ا ےسرت / هلیمامت

 یتعرح هلرا هعاق کلا نات یف هصف ندنآ ریس

 هرکصندنا + رولاق هلکمرپ و هدعاس هک طبهدیا لیت

 هناا ییتفاسطل رلئاب هسل وا هل وا تفدرظن

 هلبدوج و جد راقاا هد رغرام مز هکروشلاچ
 دع لاطب اتدامهسلوا هدرلبداق هعشب ییهببسانتم

 هلرککرا یرهتهله ۰ یدا كویردبق قحهنلوا
 تفج رب نلاق اهد ندهرودنوق یرلکدلیا دسعنلاق

 .دننروک كو اهدناقر كلربفایاوب هدنجما یرلپاقایا

 : ردیلماکا هش هن رک
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 تب ص كنىداق ےک فا رطا ی رلکیلد ثكنورپ و

 یرابقاماد - هرزوا قاوا لاد هتوف هجهناوس

 مه قیص مه هدشورد لارغا هلا رلقاد ود

 هدنجوا ان هدكنهکح و رشید ام مھ كج وک

 هتروص و هنشنا ۰ نوسناو ناد غز رپ

 - رولوا شا رب و-صت رب 4. ها یلع یتب رغرام

 زمگیذید وز« ناس زو وا وژنم رب طقف ۰ ۰ زکص

 «ردیلمامغوط قازوا ندنیمها رظن هدییبمانت كب و

 رار هلءاوا هبا تباف یر داج لردصو نادرک ۱

 ندنریثأت كسم رک و نددتلوذب كناق رک
 ردص هدیه ۰ ردب عرف هج.د,ز یکنر ینالوط
 زارب راد« یتاق یک شاتط هکردشینک ردقوا
 ماعصتا هنتمسو لردص چد یقلو صوبو یکاکوب

 ام ةنفالطا » نایعوم 1 هل وا هدنناد لوح هدا

 هتفدراظذا یب نانل و نلاق هدرهجرد قحهبهلوا

 ندفرط تسواار ز ٠ رز وک یک هجا اتدام ۱

 هلبا رک لدوسجو ردص شینک و رزوموا قیچآ



۰ 
 امد و شا عج ین هجحوز هد مه دال وا مه

 كمامروتک هلس هنلایخو رطاخ جور اهدرب

 * یدیا شمالشاب هغقاب هنب زق هلیطرش
 قرهلا ید یتناونع «اباب » كسبنول هتشيا

 اب ترهش هدفرواحهم یارف نوت یمان سدنول اباب
 نوا ید تی رفرام حک نامز یغیدلوا شا
 و اهد هکیدا شمراو .هن راشاب جوا نوا یکیا

 یتفد راظنا یلاجو نسح كت رغرام نکیا هدنس

 0 ۰ یدیشهالشاب هکیا بلج
 زك دیا ضرف یور ورتمیناس زوتواورتمرب

 هب اشا ندلب هک زکر ی افقرب هنب رزوا كب وب وب
 درلجاص لا موق و وق ننیا اردا حوت یرغوط
 زو یراقدداوا شللا هطاحا ردق هنماذح هکچ

 نوزومرب ابناث رازوک قالراب و یربا تفچر الوا
 تساسم هزغا ابار زغار یربا دحا الات نورب

 كرازوك و اما ۰ نوسنلو زهح هلا هک ج رب

 . .نایاش هسنقالطا « یروع » تفج ر هدنرزوا

 ږلشاق سوم یالذف قجر وقف هدراهجرد قحهلوا
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 تشکر م بحاصلصا هدنمهاکحو م رولب روک تجاح 2 0 رار
 یروط هب یداووا یزو یرشهوا ر

 « رولوا رٿ هدرالاضام » هیلع "ماش ل
 كن راجاودزا هک هر و رخ قب قباچ راچ همس و

 4 وهنژ هرات hr زد و 3 زفر یک ز و راق+-سبن ول وه وهنژ هدب 1 :

 تو زر ۳ و 8

 ندنفرط ولب وک هلیهسنا و و قناعهنوب طا
 ۰ EOE تبامرنادنچ هبهببط تاوادم

۳ 

 یدک 2. ا

n 
 ۱ هدف ی نسب و
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 الاح یراولب وک ب ندنکیدلپا هبلغ دنیک- و

 ع7 رز هبهلج یاودزا هلبرلنکی ېک رلاول وغ یکما
 لات ید نالوا یم هدازهلاح ات -نوجا رقرب ۰ رضا
 یس هداز ییاط الث ید نوجا یلناق ید رو

 ۰ رونلوادع یلناشنیعببط زفرب نانلوب
 نواهسیاو هب و هنژ یمهدازهلاخ كستول

 یربآ ش جا و تبوروت ی زوعط

 ا ستول بولوا یزف یلب وک رب یراب
  هنسهفاک راناقج بلا هنسیدنک تدم یغيدنلو

 هیملیا قةت ىج هيما ىب كسیتول -
 ۱ م راو هنس هعشب هد نب

 نالوا یسلناشت یعبا هلباقلاب هللدر باوج

 تدوع ندرکسبع یس یک هلغلوا شمه یول

 ندقدلوا ی روق ه ولواد تنوف ربار هلکعا
 مزال یلبجعت كنحاکن هلبا وهو هنژ قتراهرکص
 ) ۱ ۰ یدیشلک

 یورو هن راک دليا هتشاع هل وش كز هلا یلناقیلدوب
 راد هن رکدنا عصا ایفام نالعا ولر هوش هن رپ



$ 5 
 تنوق نذناکدازرابک هسنارف روک ذه ؛یداو

 كندهسنارف سنولاباب ۰ ردیهاک دصكت ولواد

 هعرف یکیدردنوک هرازج ییصهجرلکی هنسره

 كارکسع هن-شب هدرازج بو وا ندشنارفا
 .ردشلرعما یکی راب رع برخی و ركنرو ندکدتیا
 هنرزواهراب یغیدلوا شما داب رحم ر هرکصندکد

 لا رک ع والثوب ۰ یدا شش وا ارجا یدعاقت ۱

 سکر ھەد درا یاوزج كب 4ج رکا یراشا» دعاقت .
 تنوق ند-نغیدلو' یلک كب یراتیقو ردسق هدندزن

 هدلاح یغیدلوایبل « اباب هزونه رلنامزوا یولواد -

 . دیص یدنک یتاذو نالوا هيم سبنوا زکلاپ
 صوصخت ہت رومأموب و شمنا نیبعت یک هنهاک
 ثادعافن ید شام. قنارف زویشب یونس نالوا
 یرلنیکنز لا كی وک سینوا هجا وا مذنم هنشاعم

 ۰ یدیا شعانیمأت یناوب قءاشاي ېک

 ؟یزلاق هیدج وزرب یاتحا كسبوا هدلاحو ا

 هژرنکی یکیا ًاءاسا یماسیلک تدنارصن اعقا 8

 كند هءدف تدام هدهسیا ربا منم جاو
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 .ایروا روشن وم » اء یتنرمز هلزم هاکحوش
 هرقفرب زمغیدنل و شعوق وا هدهنزغ مان « لات
 ۰ ردشلیا لیکشت

 و
 هدن زا كشنداور هدنحراخ كن ه رفق +

 هکرولیروک ناخرپ شلدیا انب ندهاخوپیزمرق
 ۰ رالراب یکشتآ هدنسهزا كنب راجافا هناتسکقیص
 ۳3 رع كج هناخو-_2نانلو تراببع ندناقرب زکلاب

 كشداو وا یهدنعاسنا ورتمولیک جاق رب الوطو
 ییمددل وا عئاو هدهطةنرب قحهنلوا دع یسویثمام

 نانو یسیعکب كسنداو وا ید هدنقیقح یک

 یبهبلق کب كنداو هلغلوا یسهناخ تسدت و لاباب
 ۰ ردنایاش هد هنو الطا ۱





> ۲۰۸ 
 - : رابدلپا داحتا هلبا هما تعانق هدنرزوا تمکح وش

 ۱ یعشعلاق هحالصا هل ااطخل ویاهد ییاطخرب

 ه راجا لو هنجاتا ردصلت شهدم اهد نداطخ وا

 رتتانع قوچرپ هبابب ز یسهدلاو كنهکح سعث
 .دنک یزف هسا سلنا تافو یلغوا اندام ۰یدلیا
 اضحم بوردلا هزوکر دف هذاا هم رک هنسپ

 دخا وا بایت لسن یال وطندنقا رف كنلغ وا هلدتفاف ر كنا
 ر ر دلاچ ناکه زة ر دق هماشفا ندحابصنوک رهیدالشاب

 ناما« یدیاروتوقوا یرابترمشیکیدوس كا ,كنلغوا
 ییسازجنام هن ك شيا یکیدن ازغیداق یللا و زآ برای
 «یدنازف نکیا رد معانیلک هعدنک ی هناکنچ ۰ یدروک

 .هقرا یک یرانیمخ لرلکزوز ضمب اب ز طقف
 ۰ یدعشالوط هطوا هطوا بولا یتیم ایدنهرب هنس

 ۰ یدلیا مزع یغماعهرا د هجوف هدنرع تدم

 ندنسوه ۰ شعا هد یسوهكتمعل یو هکمادام »

 نوههب سمت رب ج هدعرع تد هدنب شلاق مورح

 مه یتوب یدید « ! مفجهیاشی مورحم ۰ مکجهیعا
 هردهدفغ وط ځد الاح ۰یدنوط یتکیدید مهیدید

 ( ابتا )
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 یلقاهتس وا ییشآ هنادف یاب رب هک ی دليا ماست

 ء شعانکم فاطتقا ییهب ولطم برم هسیا رارروا

 تمعن هت دیا هرزوا قوا یتافاکم كنتيقفوم وه
 ! شلعرس هنغات مول وا شلاق مورح ندلقع

 . هناکنچ زونه یش یرلکدروک هدابب ز هکوبلاح
 تیاف لد هکلزسزو هغلزسرام ناینهلکب ندکل
 هرلناک كناب ز ۰یدبا ترابع ندقلمناح رب هناکزا

 ییناک ندا تباقر هنسادص هلسادص ندا تباقر "
 ٩ردسراو ناکما هدهکقشیا ۰یدیاراشماغسءا زونه
 ٩ ییرونفوا قرش روئلاج زاس هدنسهناخ هزاذج
 ۔الف اقلطم یدیا راهسل وا شعروک هدییتن نو رک |

 ندشیا یرک دتقرهوبءايساهد نکن ركن مقا و تک
 ۰ یداررروتک تمادن هدنروص ر شهدم اهد

 هرابحب ینوکیحندرد یعرکی كنطوتسلصاخا
 کت

 ءوس . یدا وا لنصاو هما تم و تو ۱

 هلتمادنهنب رلازوتسا کهدنتحیدنک راتدیشیا یتتبقاع



۶ ۲۰۰ > 
 ۱ ! غجهرافیچ هنسهجرد راغ اخ كردي

 .4ن ان ونحت لا وا و كالناقىلد تلص بالموا

 ندنرزوک رلندیشیا یني راهجاص وب رانروک یس

 كدکود شاب ۰ یدبا راردیا ناورناق هنب رب شا
 مدقت هب هلجیسمه ریشم و هدلا و هلا ا زهد هدنص وصخ

 روسهلو یلستوارد ربندتک الفوش دصاطناب ردنا

 : هنب رزوایسهیصوت لراغاخهریشم* و هدلا و » رلیدیا
 هردهدزکناب اب ز هتشيا | عدنفا ا مکب ر

 ؟ یمءالاچمدنا قشم قرشلزوکرب
 : هتسخ هد هسیا ی دتا ج د قل اچ ناک هعفد چ اقر هد

 یراوشموف یا | نفاص نئاص

 ۰ قدلوا ناتساد هنلید كلام یناذ ! رانوسع وط

 ۰ زرولیدا راچود هغلاتفر هکلب

 ۰ یدیآ رای منم هب د

 رب 9 * یدلاق رفاسم هدفانوف ردق هتفه و اب ز

 هب ر نسحیرلکد روک هداب زقلخقانوقهدنفرظ هتفه

 نوسچا یرافدنلوب هدنهلع قردلقنآ ریحهب
 سک ره ۰ رلیدم هلس یید رلکجهدنا رافغتسا و هب وت لص



 شا تافو عفاولایف ثاکب هجنر کتا اا 3
 کیدک ود یراشای زوک ردقوا قرهنانیا هنغیدلوا 91

E.ر ندهاکناحان كنبدیمون و كشرمم سایه وب  
 7 رشه ول نام هنابجحیاکب رب ەنى ەچ ردا ا

 . یدلکم زال یمناښا هنفیدسلوا شالروک حد
 شمروتک هد رولوا یرادم هب هتسخ یاب ز ۳
 ندنفداوا اب ز ید هتسخ ر هدلاج یراقدلوا 3
 هماشقا نوک و ۰ یدلک مزال یواد دحم ربآ ہد ینا 1 َ

 .,روتوک هاب كکب یرق ردق هحایص هل واو ۳
 تعانق زفجزف هن کیدا تافو تلکب تیام ۰ رلیدم <

 هب و وق ییسردنک هلبا ادوس هرقرب اردا لصاح
 رزوا یساتالک | هلیفا رطا یغیدل وا مم رم یاب و یغینآ
 یدل روت وک نایك نتن ىل و كنسيدنف| كنس مابيزەني

 ۰ یدعهیاط هدیناس ۲ نیکح سا تاره 0

 : کی دید كردیا نظ یسریشمش كنابب ز یاب ز 3
 درط ندنسهناخ كنه رد یاب ز مهدلاو = ۳

 هتتسیدنک یدک زم چ

 هی رت ینا نب ! ندن قرصم رها وکقاب لزوک



 جم كنابز .مدلوا شعا كرمشت ن هک روفنم

 یربسخ هکنوسربو تکرب ۰ ردسفوی ربخندیشرب
 یضوغبهدكنا هک لاح ا یدیاهسلوایربخ ۰ ردفو

 ییزق هناکنج رب هک مادام ۰ مدنا رولوا یروفنم

 هدایدوا حب یدلیا تس وا تلا هلو یابد ثموس

 هتشيا «نوسلاق هاد لها هناد ٩ یدلاق مشیاه

 «.مرویتیچ ندایند بولا یاب نب
 دص جه | هجاوخ ردقو ےکح ردقوب

 ونک یاب زد مناخ هدأ و ؟رونلو یم ەراج هءامد

 یسهداف داش ها رارز سوک هب هتسخ هدرارر

 ۰ یدیشمردنوکر ب خرب هماخ هب رد هد « رولوا
 ند رز وا هطقن و یتناطف زنا لوب لا هب رد کد

 هرب ندر یشیا ها ز یللاوز هرزوا كىز وک

 ثح ندنالف ندنکلزسفیک ابنف كکب بوغالکا
 نوجا ینا تمدخ هکب كفاخ كوب و شجلآ
 هناکنج ۰ ىدا شلیوس هدعب ییفیدرغاح ییسیدنک

 هدبوساک هنسهناخ ثاکب تمکح سیٹ كزغجزق
 جرد قغاو هزانح رب هدنڪا هناح ییلخ هناخ
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 .رک ات رهدنوکب اذع یکیدکچوڈ ارب ز رایدالشا
 ۰ ردلکدلباق كماع تعانقهنغیدل واییاذع قلوغو

 « هیاخ »

 دن رزوادغاک هدنسأب لاح كتمکح سش یللا وز

 ندرانوش رازوس یکیدلب «زاب تیام هزاب هزوب
 : یدیا ترابع

 هلس ردکت نجد ر ا مدلکه هثایو 7

 ةتسلاس هروک هعدافتعا ابوق هکنو ۰ مدمروک

 l٠ مدقلو ید هدنحابف رب چ قحهلوا رب دکت

 لماکناسناهلبا هیرت یزفرب ندندال وا ناسناتیاجم

 ۰ مدشود هنقارم هبرحن ییعج هیمهلوا بول هلوآ
 ۰ شما تحابق رب لباقریغ یوفع منا رم وب رکع
 لرهروک روذ-م یراءدلاو هل,یتیانجو مرجباپ را

 یرلکد غا لال-خا یبرلهنرادام تب یهدنقح
 ۰ یدعهدبا وفعیحد مه دا و یقحایفو منبهدلاح

 «مدل وا یروغ» هدكءهدلاو ربارب هلناهج و كناهچ

 اکاهکلب یدیاهسلوا اب ز نروشود هنرفن و قب
 یدنک هد ینا کو بلاح ۰ مدیا رو لیهدبا ضب

 و
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 هدر هدهسیا یدجآ ینی رازوک تمکح سم
 یاننا بیبط ۰ یدآ رویمهیاط ولردر ییشدل وا

 كنغامدندنفیدل وا شمروا هرادغوق ییشاب هدطوقس

 یکج هلیهرب و تییبس هلاحرب هلب و یسیتنصراص
 هلا یوادنو تحارمسا نوک جاقر و یدلی وس
 یهدیاو هده سا یدلنا دعو ییکحهک هدكنوب

 ۰ یدارویمهداتعانق یسدنک هنتیدج كن زوس

 ابشعاراو هدردق یکیدمهدیا تعانق ! توا

 یکید لیا رورم هتفهرب یتح نوک یکیا نوک رپ
 .هالد وط یسیدنک هلیما تمکح سعت هدلاح

 هد ےس یب راک ماحنا « راهسروتک ماعط ۰ یدم

 دننابیسهدلاو ۰ رراب وق دای رفرب هند « ! رلکچهدیا

 قرهمهناط ینغیدلوا یسەدلاو هسلوا كجهلک

 هفمواص یاب ز ندنسهناخ كنهرد مەد لاو »

 كوث رک هلاهسح هډ « ؟ییراولربخ ۰ یدنیک
 یکیدنفا مربا ناجییلس هکلاحرب هلی وا ۰ رتسیا
 -دناهب و وق ییسیدن ؟ تمکح سکمات دام راشی دنا تبقاع

 هکعافسأت هنغیدل وا شالوغو نوجن نامز یی



 0۳۶ با رخ. 4

 SEE یا

 وص یمیفاشا ندناب یرای كنبات ل د هرات
 ناتسو یسورافو ندزوموا قرهلوا دشا ۰

 هرادغوق ناشالوط یرغوط ندنبد كنصو وق
 .یدیاقوب رثا ندنایحهدکپ هدهسیدبا شلاق شالا

 هشهراتیج ندوب وق یکب ناو هلا قاشوا

CA AAU AD 1ا هش ¢  

SaaS CEA EL۱  

 ان رم

 ید یس ریشم هلیسهدلاو هدهرص یرافدشلاچ
 .الشابهنقف آ الب كشا یک لیس ندنرازوک كره
 رب هی هلاج مس خد ندشرپ + لب
 ۔راقیچ ندوب وق یلناق ید ندنفیدلوا شاوروچوا
 هناعلایدل هلکمشنب بولکی حد بیبط ردق هبه

 .یدلیا کح یتفیدل وا شماغا تافو كتمكح سخت

 هدامالردا لستم نس هريشمه هلیس هلاو و 9

  aا نه ۳ ۳۹ 3 ۱۳۵



۲۰۰ ۶ 
 بوراراق یرازوک هرکر ۰ یدلیاقلت قرهلوا

 یتسهنزاوم هل هدرب یعیدروتوا ره ود ین
 هنتسوا ۰ یدیشآک هنسهدار تلقته ر هلکعا بئاف

 هالوا ۰ یدک كرەكروا ندعلانفو نالک

 ۰ یدقلاقهغایا بوبالپ وط ینتأرج
 هد لاح رب یک ش٤ا شوخ رس تیاف نک)

 را ییسدنک هنشاب یسهناح یزاب ۰ یدا

 ۰ یدالشاب هغعزاب رابش ۰ یدلا هنلا ىق كرهلب

 رازاب رب نوکو [ تب کج عش ی عب رسوا

 . روت بوزاب ییغجهزاب تیام ۰ یدا رازو شپ
 هرکصندقدب وق هنن رزوا هناخ یزاب یراناو ندکد
 نعشد رب ۰ یدقبج ههچعب هلا هنان ونحم تأرجر

 تدش هند رو دبا دصف هشاح كموهوم

 و وق قرهشوف یرغوط هنسو وق ناتسو هلتدحو
 هیدلوابئاتکح سعش نمراو رراو هن رانک

 نوجا هن تاکب ندهئوا زارب ناو رکم
 هو وق ییسددنک ۰ شعارروط راقاب هنغیدشوق

 *یدشو قرهرقاح فیرح نمروک رروکییفیدت ۲



 (n و و
 سعکشم کی ینالوط ندید شتر 3

 ۰ مرد« کش هللایلاو » زکسیا یئ

Ne ۳دو 4 یزوسوب  

 3 هلف واو نالوا :E ور
 ! نوید هعرد4 یقسلخ ! مدالوا » هد بودا

 یوزا كعد «! ردغیلک !ےهصاب هع رغب ی زف وا روتک+ و ۱ ۱

 داقنم و عیطم و امناخ هدلا و هک داف 4 ۰ یدیشلیا قت 21 ۴ ٩
 :ادعام ندکدلبا غب رد یطا رب ردوو ندفج جوج 33 4

 نوت ۰ لآ یبهناکنچ تیک هسیا هب وا — 3
 هدلاح كفيدلوا ىس هره كنقاخ لوناتسا "

 رواوایلوبم ی منی اب زکلای کلات

Eats -۰ + +  

 یتیم هجرد زوسو ماح هدلاو 6لاقحا ۳

RT5 2 یاسر  

4 
9 

3 
 را

8 
 و
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 ۰ مهلټروف هدعهتر هکلکد رب زغا هدهسیارویلک
 یدبا عفد یب زف هناکچ ندنس هناخ كن هب رد بس

 ۰ یدبارول وافرطر هلمتع-بطروکو تغ کوب هس رپ و
 وکو تفک هیاممسرب هزانآ مفجانا سکعلاب -

 ۰ یدیاردبا لیکشتو ید
 هغلوا هزابک هلاع هلب و هجایلیمافزب اما بس

 'هدعا سم اکب نس ۰ زکجهبمهدیا ماود هدلمح

 ۰ عهواصنی نداروا یز مدیک هدرب و

 بودسیک هکزکیدرونک یعزس هباروا ینا -
 ٩ رکیروشیعلاق هدهکغا عفد هفمواص

 یزکهدعاسنوجما مکیدمرونکنب هتشيا
 یی زوسلزکهدلاو هکرویلوا كعد ۰مروییدیابلط
 9 یمه وا زکسروب ربق

 كمهدلاو هدلاح مکیدلک هشاب وش هدن

 هلی هد هلتسمو ۰ مهلوا شمربق یني زکجزوسو
 نالوا مهفوشعم هتشياو معدن وط یزک زوسره

 هدلاح مکیدلیا مورحم یعسهت هلی ندا یزفرب
 .,یکهدنصوصخ عفد ندنسهناخ كن هب رد ینا زکلای



 ! مدیا دا وا لئا هدن هدنس هج ردام ری ۸ 3

 یسازتسا نابز كنا هح هدف نيک ب۲ 0

 هلیمسهدلاو ردف هنامز رب یممنازاوا یاد
 تكندننا غار ارز ۰ یدیشلبا یلستم یتس» ری 7 4
 بسعنو قجوج داش د ران و هلهج و یسهک احم ۳ ۳

 «ردیا عفد ینزق هاکنچ هدرولوا رازیب ندو
 بودارورمنام ز یلیخرب ندهرا قنا ۰ . ریدباهدندیمآ 3 ۳ :
 ماخەدلا وه روکت کر ح رب مدتماخیف | 4 2

 کی دد ۰ یدکج هباتع وباطخعق وم هن ییلغوان وکر پ + 49

 تلخ لد هب دهن اهد | ےہ ۱ غوا ا

 کلاب هدزمح ؟ زغج هلاق بولوا نات اد هدناسل 3

 مرولابارتاهنتبدارخ نود 2 | ۱ . یدلا5ینیدلراتیچ یر..."
 . کجءدلاو

 ٩ قجهراو هءر کوص كنویا -
 هکردم هروط یزغا كنلخ ٩ ملی هنن س 2

 كقلخ ىي راقمراب هتروا كملا يبا هسلاق ا؟یهزوب

 منجر یک مکیدکچ هفرطیکیا قرهفوص هنب ا
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 یسلواشمالکا ییتابسح یکهدنفح یدنکندناش و

 ههلاما و نهذ قوس رالصا هتهح وا هدلاح یکیدلک مزال

 ندنسهناتشام لاوحاتاکب ندنغیدلواشماغا رکف
 ۱ روسیتمح یعتهدوا هحرکا قرهلوا ربع لىلا

 یک زحرب درج هد هيدا روس هلیسهدایز تي هدیه
 ۰ یداروس قرهلوا ندنلببفیسم وس ییسیدنفارب

 سکثدنلاصسح نالوا هلبااخ هیردنوکرب
 « یدلبا هلي هطبغ هنکلهدازآوب كنا-.هز نیکح
 هزف یرلیش نالوا هدنملع از اءاد هعاحهرد ارز

 : نوکرب قرەنلوب هداح رنوجما یسمامالک
 راد ربخ ندراتکالف وش یزغجزق وا یراب--

 ؟اب زکسنبا هدنت ریغ كما
 : ندهرد هد بود

 یربخالصا ندراوکو تفکو كنابز --
 هلهج وزک ا لزسیش یکیدنویشودكنا ۰ ردقوب
 ۰ ردترابعندت رهظء هزکیرفآلردبالاکایتسهم وت

 : هکیدبا شعد نامزینیدلا یتباوج
 قمالوارادربخ ندرلنایذه یهدنملع یدنک -

O OO GT یار O ES 



 هم ۰ <
Eهکیدلیا رص ردفوا تمکح سٹ هراججج  

 داش ۰ یدلوا شا دیلقن یب وبا ربص ةقيقح
 رویلیا باسح هبد رافی هدراب وس راب وس تلخ
 نوجا یب ندیشرب هلب وب كفلخ حنا ۰ ىدا
 مزال یمغا روهظ یشرب هقشب كجدبا لاغتشا
 روهظیثر هتشبقج هل وا هک | هم و عزونه ۰ رولک
 سعش هدنجما لوبناتسا تدم هجرابآ نوجما یکیدقیا "

 ۰ یدلاقیدل وا نانسادهدرللددیسهلئسءاس ز وتهج ۱

 تاذ رب شمالوا یعالطا عم لصاو هلثم و
 ندنساضعا لوس لا كنهباکح دوا هسبا شلاع

 زفجزف یلاوز ۰ یدا اس ز هن رار هعلوا
 یهدنصوصخ هی رت یتسیدنک كکب تماح سعت
 _هلخءالکا یتتیسدف و تيما كريم و تم
 "هلرک و ندکب كرك یتریسغ و تفد نو
 هک«هللب یرا مرد یغیدلا ندکب دوادو مناخ هر»
 ردق لوا یاب ز بداتوبلعتوب ۰ یدیشم لا یصح
 یاقالم و هفراصعم هللا كب کیدا هدکلبا لاق
 لاحت هتبلا و یفیدلوا شم رالی ندنرزوا

 ۹ 8 ۱ ۱ ی هی یو دون ۱ ۲

YS BSی ی و ۳ بز ۳  

 . ی



 هک ۶ 
 كن ر هناکنجرب به یرلاریس هجراکب ۰ ۰ شعا

 هناکنج هکوبلاح ۰ شما شا فرص هدنروشغا

 یکیدشا رلادا رزان هتنیکح نمش ندناب رب یزق
 وربک ندارجا یتکل هناکنج هنن ندفرط رکید هدلاح

 - هریدباب تبس رب لزوک هنسیدنک ۰ شعا رویمروط
 -الوط ییبراوبق هطوا هدرربدل وط ایدنه هنګا قر

 رریشاح هد « ۰۰۰ | ایدنه قلهطلص » قردش

 یکروک شنآ اشام ردقهن هدنحا هناخ هله ۰ شما

 قرهریدلوط هنتبس بولالپ وط هسیا راو نالف
 هنفیک هدای زاهد یقعشالوط یب راوبق هطوا هل و

 ۰۰۰۰ ۱ رهن هدرهن قرا ۰ شعا ردیک ۹

 ارعش هحلوا یلاغتشالاهام كنلخ هرکر شيا - 1

 ؟ یعر رابا ا هدکعدیل هام رس ینا ید افرا ۳

 قترا ۰ رونلوب هدننایم رانو کوی لا ل " و کو
 قەزابراهبحدم هدنعحیراهب وبح هناک :ح ۱ ی

 ۰ یدیشلا تکح هدوم ید كنا مظفر ی

 ننفا# :ÊS و ر
 رولیس نامرهدن ا 2 EFE وار

 نخ رخام زال كمزایمدآ رب



gros 
Eییسیدنک هدنشبشآ رپ هدنساوعدر نانا  

 یر فطهدمه كقلخ هدلاح یکیدروک بیصع
 دسرولوا راچود هنسازېتسا یقح ریغبو هدنچراخ

 تیکح سمٹ هرابج۰ | رویلقیص یناج ردق هن (

 یرلنشت یرلنبن یک ہدنقح اب ز ہکنوسلیا ضرف
 هب و نکل ۰ رردلکد ناسه-ا نایاش قبلا
 هامرس ینسیدنک كقلخ ییالوط ندنسا-طخ رب
 هدنابم قلخ ابجع ٩ ردیماور هدیسعا ازبتسا
 ٩ قجهلوا شهروک ییسیدضک یشیا اضف لا
 انوکرب ازهتسا نایاش هسیک رب چھ ادعام ندنسیدنک
 رتسبا ٩ مزال هنسهنكلام ٩ یمرویغل و هدنکرح
 ۱ ! تیفیچ سیا رولا هاکنچ

 داكا هلام ! لکد مه وا یغایا زات طقف
 هر فالف ییبشن كتمخ ست یلاوزآ مذ
 یلد زکفاپ ! رک روص هراکزوز هدر, ٩ | مولس
 لصن قرناباق هب راقایا نبزف هناعنچ یلا6
 روتاروط زان لصن هدهناکنس ۱ شا روبالغا

Nd ۱۳ 
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 ۰ یداشالک | هد نتج هلا ییمکح هلئسمرب

 یکناه یتمکح سمٹ هدرانالف هدراروپاو ارب ز
 اما مدنفا زکسرداوفع » هسلوا شمروک یسانشآ
 هدى رک رات س ود ن وس هل سم ر دام 0 زکدد وعيه

 یزکغیدنلوپ هدنتبن ج وزن ۰ ردبا دومسم
 یکندش رک هحاضیتسا هلیس هم دقم « ۰۰۰۰ هدالدتشلا

 رانا يلوا یسهفراعم هیرغوط ندب رغوط یک
 ااه هتشیا » هلا هلارا هرکیدکی یی-.سیدنک ید

 «۰۰6 نالوا قشام 4 هناکنچ ٩۱ مولعم ۰۰ ! وش

 نی رازوک یني رزوب هدنروصكجهدبا اما ییمکح
 ندنناج یتمکح سعت یرامردشوروب بوریدش و
 .یدبا ندلاوحا كجهيلبا بی رقت هکغا رازبب

 یقیدلوا لجان ترس زار كلنا لدو

 هنابدا یه هلب و هدنقح یدنک نیئاص ۰ ردمولعم

 ؟ نوسهراقیج یقلانفر هلا رانانلو هدرلازهنسا

 ما هن رب یکناه ؟ كجهلب هراقبج لصن

 هدا زاهد هساوا هلب قجمر راط ؟ قجهتالکا

 ۰ رویلبییغج هل وا جلوک

™ 



 -یکی داد! نالف تعذام هل وکر ب مه نشو ا و 3 1
ezوس هلی زوس راد هنسهلئسء اب ز یتح ۰ قو هد - 

 یسەتشناو یس رمشم هلبسهدلاو ار ز ۰ رويا

 یدنفآ مار هدسنارشن وف ر نانلوا دعع هدنسهرا

 لقن هلیمامت نسهرواسحم نالوا هلبا تمنح سیٹ

 : هرکص ندک دایا
 - دليا رثأت هلیمام هردار ناف كمززوس --

 یدنک ندشباو هکمردبادیما ًایعطق «مدروک ی یراک

 رراو هنرزوا رکا ۰ رد کج زاو هنسادنک

 شعوف هنلاح هدناعم رب ییهلئ سم هرکص ؛لهسیا

 ۰ رالشابهکعاتکرح هندانعیلئاقیلد هدرزول وا

 شعری دنا لوبق هن.داقیکیا یتئاظح المو و شعد
 ۰ یدآ

 یللا وز هرخ الاب تحار رد قلیآرب و نکل
 هلئسم ارز ۰یدلکندنورب لشفلبتف كتمکح سش
 امدعب نکیا هلثسم رب هعنسایلیماف زکلایردق هنامزوا

 ۰ یدالشاب هغلا یتمکحیلوا هل سمر هاب |
 دن وناتسا لکد هد ههسارحا کا هلشیدبکو  یتح 7 ۱
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 - ارس قوجر یدكنوکوب هکلصن ۰ یدارولوا
 یرلفدقبج هنجراخ كنامز دادعتسا هکردراو یرلط

 لاقحا هدلاح یرلفدلوا هذخاو« راحودنوحا
 نانلوا دانسا هنامز و یجدرلنا هکردکج هلک نامزرب
 ۰ رد راقحدنل وا دع ند رامدآ وب لا

 9 «زروبعا درس زعدن؟ زب یناظحالم وش

  زلم و ۰ ید مدآرب هد هظحالمو اد تمکح

 ندنف رط نم هلجم تكنسهتشذا نوح "ید دل وا هد هظح

 تاعلاطم نالک مزال كمام هلبدبا همش دنککج هل هننکب
 ۰ یدمهذکر الصا ییسهب ایکح

 ؟ یمدلیا جوزت ییا ز هدیدمهنکب
 ٩ اب یعدنلو هدنسا وعد مکجمدیا ح وز اذ

 ۰ ردقو یکیدلیا فیلکت زونه هلی ها ز یو
 »| مکجهدیا هلل وش » هلی هنسیدنک یدنک ییح

 ۰ ردشماغو هدفارتعارب هدنلو یعطف مزع هد

 هب رد ۰ یدک اهد نامز رد یارب ندەرا

 .تعرم هسک دک یسیفرتكناب ز هدنسهناخ كءاخ

 یسایلمافهتکح سعثهدنف_ظ یارب وب ۰ رویلپا ادیپ
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  7هش:*وفه هدننایم راناسنا قرهلوا میان هجا

 من تبندم رد-ف قجدیلاق قرفرب تاک هکیندمه

 یحد رلناسناو ینکلع ناسنار اید ۰ ردکچهدآ
 هتشيا ! ردةج هلیاص ترابع ندایلیماف یندمرب

 یکا مناخ هی لاب یی زق هناکنچرب تمکح سعت
 كي جاقرب هلب وب ییپسیدنک نامز یفیدب وق هنسافق
 ردشثود هتننو هلبضرف مدآرب شلک هرکص هنس

 قو-چرب شک ماکنمان ید مدش ندنوب نکل
 كن رارصع یدنک هکر یم نمروک رامدآ
 هد یس هئي دهان لای شن هدنفوف یدادعتسا

 دوجو» کرد طارق یسیرندرلنوب ؟ ردراشمکچ
 یفیدلوا ٥ یدآو یکیدروک قبال هماد عال رمص

 هرزواقلوا تاذر نارودءردا و ایکح لمم مولا 1

 قبال همادعا هساکنوکو طارقس ۰ زرولیا قلت

 :یدارولوا تمرحرهظم امو هقشب ندکذلووک
 هدنجراخ یدادع:سا كنامز و هن هدبولک هدنامزواما

 هسرولوا كجەديا راوعدو كجهیلیوس رازوع

 | ناهج روف هلی هوا مادعا یدنوکوب
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 ٠ س هتففا تن سش هراجب قحا ۰ رد رغوط

 نوجا یغیدلواقشام زکلاب ۰ یدیشمام هلو یلقح

 70 هکلدروک هعفد كی ردق هبیدعت | لکذ

 بدم تتعم + رفت یک شام راس تمح
 هدب ردي ولغ» هدنهح ناتو ترابع ندکلتسرپ

 تمکحسعث ! هنفرط نال وا ترابع ندنج فرص

 یکعا مناخ ردا هب رت ییهناکنجرب هنساعف

 یلد هداب ز ندنعشع هساا یسهنشذا ۰ شمروف

 سع نوا یکیدنا تفلا هنسافف كنیلناق

 هدنوجما یغیدلیقصوب هتشيا و ۰ رویلیفص تمکح
 عج یسهتشناو یلقح ییدنک تمکح سمع

 . رویلو

 یکی رانامور دابلبا هسید وا كنامز یکسا

 8 هذ وق وا هرکص هنس كب جاق ری دز ام و روب مزب
 هلتم و۶ یراههراقو ءراق كنامزوا هکن مهل دیا همش

 ییدنفا مارلردا بی وصتو ریدقت یتمکح ج

 .موکحم هللا قلبصعتم كلندب 2 یغنلراط رکف

 قسن كب فاك رب ینہ رانامزوا ارز ۰ راردا
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 كکیدتیسا ن“ ۰ ردنرابع ندهشیدا راکشا د در 4 1

 بی وصت هد ن دسیا تس رر

 راروص ید لوب هدفرط یکناھ ندب وصت
 بی وصت هک مرد زارتحا الو ددر الب لهسیا هو

 لکوک ر هن یش نالئد لهأت هب ار ز ۰ مدیا
 مو سدقم هکلب ! اة ص قوذرب هد ردبتب روبحجم

 .هفیظو رب لباق» هک ایلیا یدنک مه : ردهفیظو رب

 لباقم هتناسنا را هلتیموع مه هکتلم مه رد ۹

 یه> یتناه هدنساشا كنهفیظ ووا ۱ ردهغرظ ورب

 ۰ تیا تکرح هل و | كهسیا رروک ما

۱۳۰ 
 نایلیاناب رج هدنسهرأ دتا هلا ردآر ناق

 جازم قاع ؟زکیدلو یلقح یمل هدهرواوخ

 .ردزکسشاوب یلقح یتکح سمٹ هتبلا زکه سیا
 هیدشفا منار يح زکه سیا مدآرب یلهظحالم

 اهدقاو یلتح یب یدنفا ار هجرپ اعقاو
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 ررر
 سو-ط هل وش یعراکدا ! ردارپ هللااو س

 هذسخاومناباش ینب نوجا مکیدلی وس یرغوط
 سود کلا ٤ لکد هتعنا كندس | ةمروک

 ۰ مدیا ری وس زوس هدلو وب هن اکس ځد مهسلوا

 ۰ مدیا زا تک قرەقاب هلکوک هرطاخ یتقیقحوب
 كل هسپاب هن ه هناکنچ هکمردیا داقتعا ایعطق اب وق نب
 هدجوز هلا اس ز نس اما ۰ رولاق هناکاج هن

 1 مشادنرف كس حم * كسشعا كحدا دانع

 هکردراو کورش ر زکلاب دام کب هدزک ایل اق

 ! متون ندنسهب رت ندنتدناسنا ندنتلاصا كنا ن

 هد نس ۰ ردشمترا مرش هلةلوا یبوز زکه ریشم

 یا لوسا ڙروک قبال یه ره کا تفت

 مکیدوسیا قعشرات هب هلم یم وب كەد ٠ كسراب اب

 1 وا ۱ ها نونا فا نمط اکی من
 كەدلاو یش 2 تاکیدتلیا داةتعا هد « شعر «

 نامز یراقدر وص یمراکفا یک داب و هری _شمه
 هلهحو م ردښکچ ندکلیوس ید اکم هل وب هتشیا
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 یدادجا كرویلمیکنوک و ؟ زکسردبا در
 هراکنا هلتوف4 یني رقدلوا ربرش ید كب ید

 کرک رروک تور باب را شعب ؟زکسرولوآرذتش
  هنلو هدرب رب تور هلبا تسخ هتشدا ۰ ردسپسخ

 كنور یمدنلا مدآ وا کردیا قنطت ندنشچهیم
 یرلتروک ز ضعب ۰ ردلصا دیر نایلوا قبال
 ۔ وجوا یتلخ هکوسبلاح ۰ رددموج هکزکسرروک
 زکحدآ طة ۰ ردبا رببعت هد « فارسا » یکاد رم
 كلتروکز ۰ ردناق نکنزر یناق كنا هکنوسپاب ه

 هدلاح ینیدلوا یسراب هیلع هاب ۰ ردیضرام کا

 . سیا كمنکنیکنز
 هخعازوا قدم كرتو کش هدشمخ ی

 کردنوڈعما یفیدنازوا رلتدم وا یتح ۰ یدالشاب

 دوبلو نادیم هفعازوا ب رازوس هلب و د غار
 هرکص ندکدرون یی زوس یکدعفدو هله ۰ یدیا
 هدلاح یغعیدقار تک سم یمالک تب و مار

 یتفیدم آ نا هبهدافتسا ندش و وا نہکح س

 ۰ یدلوا زوبحهماود هدزوس یسیدنک هنب هنر وک

۷ ۸ 
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 نوا یرفدلوا راح یبمان قلوا یلغوا تکی
 رب ندفرط کید هد هسا راروناوا دع هدازنیصا

 : رویلپ روك بانحلام اهد ندنا یلغوا كریم

 ؟ یمدقیچ ندزکرطاخ هثحابموب
 ٩ 5 ندمرطاخ نده ا-ردآرا ريخ

 یرلاوغد یکیدعش وش هدو اما رذةدمرطاخ هلیمام
 . اصا ٩ زروبد هل یربندنمد ۰ نمهلوا رادم هدر

 یراذو ؟ زب یعرویعد ردیلبج به نالف هب رت تل
 هنر هل وا تلاصا »+ ردیلمهرا هدشوغوط به
 رلتسد راریقف ردقه ۰ زلوا لصاح هلا تورث هلبا
 هر یذ ردق هن ۰ راردرابک ةقیفح هکزکسرروک
 رد سک ان ةققح زکسزروک رافدآ نیکنز اب و

 نوجا یغیدلوا زر بی رق ھه یحلید نامه اب ز
 روج هکفلید یککا همشرب ۰ مروی تازماف+
 راق ولحم یلبانجیلاع یلناق ریت یخد هدننابم رانالوا

 !یوص مرورا یوص ۰ «هدیا در کج هل هلو
 2 ) تا نوک و ۰. مرویهرا شوعو
 هلبا هن یتکجهلی هلو رلنامرهف كوب كب هدننایم



 یرلکج هوش ود ارت راق كایسک راحاب یه رق بف رف بق 0

 هکمرتسوک یس هجن كنەرواحم نب هدنوسلوا رب 3
 هصرولوا یلشاب یکیا تریغ ۰ مدیا تریغ 1

 :رولپ روک یالوق هدشپا 3
 ر هنسهلثسم « تلاصا د وش تلخ سمت 8

 ۰ یدشودهندیمآ مرونازاف یئع هسبا راتاط قا 3 7 ٣

 : هکی دید 2 ۱
 ینحناصفاو هلیبسح زکتاطف و تواکذ -

 لزوک «دلهجرد قجهقارب زجام ندنسهباقم یب
 هروک همداتعا ىلتوق لا اما ٠ زکسرویتوروب 3

 یباضح كریعا درس یزکراکفا یدنک لصا

 تلاصاوث هله ۰ زکسرویلی وس هلب وب نوما مارا
 رب زمبدلوا شنا لوا هنس یکیا راد هنسهلسم ا

 راشعا داتا هدنرزوا هطقنرب مراکش مدت

 كب كئيش نالئد تلاصا هسلا هطقن وا ۰ ىدا

 ۰ یدیا ترابع ندنسلوا یش رب یمهوو یرامتعا

 دڪالف درع کیش راک 8
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 < ناسنا»نامز یکیدلند «سرف ۰ مەديا دارااهد

 e وک یمهح تیعونرب هدنسهجرد شلیند

 ناب ین هلکرخ مز هدرب ها برعرپ العا هکویلاح

 .یکهدنس» را ییکیا رک هعرولوا كل حهرونک اک

 قرف یکهدنسهرآ هاکنج ربغرب هل هناک حر قرف

 یرلفرف نالوا هحشروص و ۰ زکسرروک رهاب ردق
 ییعب ۰ ردراو قرفر هلو یجدهح رب-یک یعبدل وا

 یالک هنسهفرا راباق هلی زغآ ینالک هنک وا هلکر حوا

 * ردا قلنوره نوجا «مامریدن ۰ ربت هلبراقایا
 .قدنخ ۰ زغسیا كمعوص ۰ رکروا ندیشرب اندا

 .ندنسهفاکكماععو هسیایزانبسا ۰ زقسیاقمالتا

 ًاح ورح ۵ زوس یحاص هکر ذروهذم ۰ ردا رعع

 .دوخاب و ۰ رربحاق بولا هلزغا هسلوا كجەشود

 .هنبحا ص ییعثد قرهشالوط هدنفارطایک هناورپ

 تتلاصا ريغ هللا تلاصا ردارب هتشيا ۰ نمریدشام

 ۰ ردهلو ید هدرلناسذا قرف

 ا ر جک یو
 مارو «یدبا رویطک هرللاح قجهنیجا اندام هلکعا



 : هکیدید تفو تاقا ال 1

 هلنهجوب كن ینف ابفارغونتا زکفیدروپ =
 یک رابجنز اکح اذه عم ۰ ردبا لافتا زآ كب
 ضعب و یغیدلوا د ودحم كب یماکذ كماوقا صعب

 ندتسوب و تبوطر نالوا هدنتعبط كاا

 نکاس هدراروا ندندور و ترارح دوخاب و

 لصاح رثأت ر وب هدنرزوا یرتهبط كماوقا

 هجز هدنیفدن و ۰ راردا مکح هدییفیدنلوو شلوا
 . رهدرنالوا شراو ه ورا نودلخ نا

 ېب زس اسز نالوا نمایم ثوعحه اما س

 ۰ ردندنراب رواب ناسنا شن وط هدننکلءو یک
 , لاو هددال وا ! ردارب هی و واییسنج س

 هوب !زكفاب ۰ ردراو رادش ررهتباا ند

 قولعو نالوا لصالا یدنه ي رندر رصع
 هدلاح یرلکدوب بوغوط كردبا شيعت هدزټکلگ
 ؟ردیمراشمامت | هظفامح الاح یتیراقرف ندزب هجنروص

 ضبق بویبهنلواامدا هیدشعالدبنهدیرلت ریسه
 لاسر زض نینایی دن: ردا قق
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 ا را لئردوتفا هسرولوا كجەدنا هامش
 | دوخاب و ےجع یلز ربت هسقو ؟ یم رع یه روس

 1 رولي

 س” هراچع؛ یملوب یراتروصوب كثح
 یرایدنک مرائراق ییکیدسایا رکلد هدرا > رد 4

 ییماود تروصكنهثحابمن هدرلن وسر وب ۳ وصت

 ۰ ےلیا ما ود ەدە اکو لق

 ندنزغا كنيج هترغ یکذ تہکح سعش یدما
 یاب وشراف هرازوس ناقبچ یک یسهللوک بوط
 . كار ندنغیدلوا شمالشاب هکعا سح ینت ولع

 . هتوکسر ردة هغیقد م راب وشراق هن زوس وص

 : هکیدید هدعب بولوا روبح
 هت افلام و نالوا هحتروص هلولناسفا

 | رب هجوق هل رزوا كنو یتح ۰ ردقو كجهد
 دن ریس اما ۰ ردشعا سسأت یخد ین ایهارغوننا

ات الصا هدیاوح هداکوب مار
 E یدعا ش

 ۲ ےکح

 اهر ساک تل است



 ییسیشآ ؛لرایلها هرکی را هرزارک یار ۰ رکسیلعا

 هدرلناویح ۰راروب و و كیراو زارک العا هجروا 1
 > RAE زام » ی ریبعت « ییآ هد " ۷

 . روبلا لو صحب هلنروص قوا "
 وا لک د یرلب روای یحنرب ۶ 3
 هروشیلا هناسنا لاح هجي ىو 3

E:دوش كرک هدازلرک تبقا --  ! 

 « ادوشیم كسهداز رک » هلا هي رب #9 1
 یسهداز كناویحرب هقشب ندناسنااب راف ۰

 ی یحنزر ۰ ردیوص یوصید وناسنا س . .
 كلذک ؟ایزکسزمهدا اوعد هد ردندنسنج تا
 لنت ضا نامزرپ مخی* یلدنهرب یلکنر یادشپ ا

 یلزوک دہکچ هکلصن ۰۰ نمهلوا سقم هب یماقق ۱
 هرانات ر یلزوکح قدلراوو ید لوفع رب
 والسا یک توان را رظف حاج نرو .نمهزکچ

 ندنرازوب هلی راب وص یک لوّناپسا مور نمرجیگ

 یمدآ ر یفیدجاط 35 ناتا ۰ ردیلپ ی 7
 هژتود
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 ۰ 3 زاتحالو ددر الد یبهعلاط»یمراکذا 2

 . ؟یلکدبوا ۰زکیدبا شمروب ما کاکا ضرع
 ٠ مدیا شعااحر ! هللارفغتسا

  یلهاموبلا هکمربد هلزکهدعاسم هسیاهلوا --

  هدناباب لصانع اعقا و تاناویح و تانان زمکیدروک

 . هددیلها لاو یدعشرنا ید هداروا هد راه--سد دنا

 ۶ یاب یمی ۰ رابدیا را یدادعتسا یراکدرتسوک
 . رزارک یلهاو ینا نامز ره رلکی را رازارک
 ۰ یسالعا رناسنا هدلاح یرلفدلوا یلها نامزره

  هلئروص كا كرت هدنشحو ملام هنیتساندا بولا

 . ۰ ردهل و ید راناو-يح ۰ ردراشفلوب هدنکر حرب

 . كمریدلیلها یراناویحیجترب یک راتروق رلنالبق

 . یرلکب وک هن رایدنک راناسنا یدیا هسلوا نکع

 . ین لدب هرنو بوینردشلا یرایدک

  یتی راکوپ اهد یني رالی ز آاهد ینعب یرلتروق
 ۰ ید رررب دشلا dd .رایدنک یب رال کم

 . ۱9 iویک و ۱ ۶

I. و E 

KT 

 ۱ تفحر ی نیو ره هی



 ایلیءاف قوجرب 5 دع ش ۰ 7
 یا وز ر رس 6

 سس راما ا 2
 اب ز اصتاو هسیا ترابع ندرا ۱

 ؟ زکسروبتسیا ۱ هی رت لصنولرد هقشب -

 نلج یدنک كناسنا هس رت لصا ا

 بانج ولع اکو کوب هی رز و ۰ رددوا
 ۰ رد راشفاط دآ ولرد كی یک بسن بسح ت اصا

i: Eو تر  
 زا وا ی

 ۰ یلها » مولا ىرى شف اما a . ۲ ا

aا زا ب لصا نع ید ریش نا  Kîتاناویح ءرایدبا یف  

 نکیا هدنشحو ناباس یسهفاک و ا
 ردا لش  ردزش دیه ها یا هم رانکسم o د یک سس



 ی ¢ ۱۷۰ $

 3 4-سلأ رکیدنکب یزوسم وا ۱ العا كب س

 -انج ولع كرس یدعش ۰ مرد « نانلوا دانسا »
 و هک مردأ احر ندزکتناسنا و فا صا ندزکب
 ددرت الو زارتحا الب یزک هظحالم و هعلاطم یک هدیاب

 یی زف هناکنچ رب «زکسهیلب وس یرغوط سوط
 ر یک اب زاما ؟ رک سرروک روذح ه هدجوزت
 ندنراقدلوا نالسم كراهناکنج رلهسک صعب | یزق
 امدا یی روداو ید تاک. بحاص ادعام

 0 ۰۰۰۰۰۰ هدهسلا رارویلدا

 هدامدا رز هلل وا نب هکزکلوا نیما ! وا --
 ۰ کد زاب یمهعوش تعب رش ردق قجهنلو

 ناد ند ۰ مرايا ديما هل وا هد ن
 هریت كا اب ز ۰ ردبا ققح هللا لوبق نسح یش
 مه یتیمالصا موبلا هسلوا هلی یسوح رب لد

 یربندتسلا مزب ندنغیدلوا شعا لوب مه شع رکوا

 هننحش یمهب ر هرکص ندنو ۰ رولیاص نالسم

r 
2 

 دیر نسح اب وک اب ز مهسیا ردا نظ ۰ رونلک

3 

 را
۳ 
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 ع7 ر توکم ندمکیدتسبا ینعشراق هب هلکسمو نب
 ۰مرویلیا

 جد هثح ندزککیدسیا یتعشراق هب هلاسم س
 هداو هن ردع هید ع طعف ۰ ردار ردقو موزا

 هدلو وا ید هوپ ندنو زکه سیا شع راق
 هدنروسص , ناد رعسکعلابو ندکیدقسیا یزکعشراق
 هب وش نوکو یزس ندمکیدلیا وزرآ یزکعثراغ
 ۰ مروبلبا  ,ءد ههرکاذمرپ هنادم هکرو قیچآ

 مربزسوک تباحا هتوعد نالیدا هد نب سک
 ! ردارب ۱

 ترابع ندهن لامآ و تان یکهدنقح اب ز
 ییفجهیلن انا مهسا وا كح هدا ضرع هزسییفیدل وا

 تين وش نوا كنوب ۰ ردمشغا مکح ندقوچ
 یتعی یتفیدلوا تین زککیدلیا دانس اکب لمس هت

 ۰ مروی ها لوبق هدنب
 هک ع یھ ندا دانسا هرس ی وزرآو اما سس

 ٩ زکسرو,د « ۰ ۰ ۰ | زککیدلبا داف ۳

> 2 

E 65 ج 
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 «نوسلواشوطیحد رر یلساسا هدنحما كنلکوک

 9. هاب ز یزوصسو نیہ تیک ںیم طقف
 تک رخ هان ردقو هت دبا ۰ یدا شمالی وس

 او ندفرط لح يبا ا دلا یتبلیا
 ىس هب ضف یسلوا راجود ةراموجه یلتدش هدرا

 شهدم كب ییسأی كنیلناق یلد هراس هکیدا

 ۰ یدا هدقمرردن رآ ردقهراهجرد

 كب تمح سعش هلا كب غار ردف هنامزو

 نایرج هثحابمرب جه راد هنسهلئسم اب ز هدنسهرا
 ۰«یدا شغل وا ناب ید هطوا یغیدلوا شماعا

 سم حابصرپ هوب یبهبنرموش رلشیا تیاهن
 قرهشولو هلیسهتشنا هدنسهط وا باتک ك ب تمکح
 : هکیدد یدالشاب هلمج ووش یهدنک الوا هزوس

 ندفو تل هدنجا لزموا ۱ نداوب ج

 كما داب رب یزغاءاخ هکیدلوا ادب هلئ_سمر

 ىسەجرد كنهلئ س هتبلا ۰ یدراو هنمهجرد

 ؟ ای ردزکمولعم هد زس
 هدهتيار وبل و » اعاد زکم رشمه توا



 aed EEA 3 3 ۵ دق هنامزوآ هنروا] كح 0

 ۰ یلریآ ندنرارکیدکی میسقتادمب ی ریه ردپ
 ادي تشهد ہکدنیک یکنر كنهلثم ٩ ل

 شیاو هتشيا ؟ یمرویلپ روپ نقد نت
 هجاص جاص كنساضعا هسا وا هدراایلیم

 و كشيا زعشی دا رخ یی اه شاپ
E4۰یدیایشان ن ندنشاوا و ادیب تشهد هدر  

 ادم كنررب شهدم یو شيا دنا ااو

 كيدا ه هسک هسک زون هلپ ءدلاح یفیدلوآ ن

 یدنک س کره ر هیمهلب وس هلي هک رب هدن

 رر ب

 . یدبا رویلیا اجر یتسل روک روذم» ن 7
 .وزرآ لمات هبا اب ز كنبکح سمت | اذه عم

 د هسباروتلوپ ردقەنىتساد کد 0
 ندشنزسیهیدناو هدةلوا راچود .ندنزوب ز
 ردبا مکح یتفیدل وا سوبأمو ۳3 ردق هن ی

 یموسهحوزت هلبا اب ز هکلاقحا ! زکدیا ز ۹



 ك ۴ ا شاب ا حا ص و a ردق هب یدعش

 نر سهراب 2 هکوبلاح ۰ ۰ یدبا رارولب هلک

 یشاب ثلکب ما, یمهتس ها یس هفاک كنا شوش و
 را ها :دلاح یکدلب یت هد دعبح نىدا

 ب۵ هار دیه رب دشک دالصا ی حد لماع: شک داما ود

 .هلخدمادز یبح ۰ یدا رونلو هدنالماعم هلاردارپ ۱
 دعا قب“ جد زوسر چ هدنرلهرا وونه راد فرد

 ۰ یدیا ش٥

 كنار وا ندا ررکتهللا یم:ریشمه و هدلاو
 ندرلهدامینآ 2>” و و نیکو راس هد تھ

 5 یدلقارپ ریگهدن راستا نسل رب

 یزقراسکرب قجهلوا وفک هنسیدنک - الوا

 عفد لا تهاخ هبرد ییابز = ایات
 تراسعند هن ره دطرار aT زفوا ردا

 | قم ریفهسیا
 مایق هنسهبعاد جوزت هللا اب ز رکا -- ًائلاث



ew 
 لواندنو یعوقو .دنعهرا لغو هلا ناو ۱

 قوجرب هدنحما نامز ژَآ هرواحم درو 1

 هرهروا وب یک یغبدلوا شا ررک لے فد

 صوصخابوشءالشابهکغا لا تشایخد مناخ روم

 قلوا هایلحو هنانتود ردق یکلوا رهرواحم
 ید تروصر هانشرد هبا قرهقیچ ندننروص

 کک و ا ۰ ید شبا ادب 3

 مکیدنسبا یهجوز ۰ ردهدنب لهأت قح 3
 1 ااا ۴ 1

 : یسهدلاو هل, كکب غار هن زوس ۳

 نسصس۰ ردهدز ید قبدصت قح — 4

 رواپ هديا هجوز هګید نک یب یراق كکیدنسیا

 نیلکه زع دنک ی یراق زمگیدمتسیا یخ دزر هدالهسیا 1

 ! زکلامهنفح كما عادم

 .وصو «یدیشلوا رولیهرو باوج هدنزرط ۳
 یساتا لوح هننروص هعاشهركراهرواحم یهدنو

 سسیهدنسهباسیمدیرت طارفا كنقلخ ایاهافوزکلاو _



€ ۱1۷۰ % 
 | تیت جوزا هلی اب ز زونه ہدتمکح سعث هراچب
 یلدا و ڪڪ رانو «دلاعیعیدل وا شماملا نادم

 نیسلک یب زف هناکنچ نب راي نوکوب نامه یلناق
 وج هراچ هلشالتواو هفناروط یک شرو روتک
 ءرایدالشاب هغل

 مارزونهام و

 یدنک هلیسهدلاو ناق زکلاب ۰ یدبا هدقماع وق
 هر دااص هنملع كتمكح سعم نفاخ رونم یمرح

 - ویوف هنٌءلالقع كمروک شيا هلیس هطساو رانا قر
 ۰ یدیا شل

 لاوسحاو اند قرهلوا یهتزغ یسیدنک

 تکرحو كکب قاردلاح یعیدلوا شمالک | ییاید
 مه زکسروبلوب یعارفتسا نیش یتسهنالویع
 ییشرهكناسنا هلقلوا جهئزغ ۰ زکیعا بارغتما

 ؟زاک مزال یساوارو وشودیرغوط ر روک یرغوط
 یک یغیدشو هدتعاصره راشیدنا کو نی و

 قوچ لا هدهکلب ۰ روللو هدهدنناسیم رایجهزغ
 ` واوسو

 هب هنروا ییسیدنک کی



 "هلا کو هک اوا
 ین وصوا سکعلاب ۰راشاطو راشآ نن

 لد کلا رکهصقار هنلاح ید

 رروک شنوک هرکس نامز رب یشبا یکیدنم

 رولوا شعا منم تایر بوت وروف یزفج وص
 ر هنکوا كب وص زک هبا لفام اهد رکا ۰, ج

 قجهلوا عفان هتمدخ رب ینا قرەچآ قفاوم یارجم
 يدا رول وا شققا هدنروم
  دنل وا دانسا ۳" نهم هن هداید

 یرایشیرلکد زس وک تیبب-س هد مچ كرامدا یر
 .راتیچ زوک هد مهاب شاق یراهقشب ۰ زرد

 بیس هنعوفو كرهعقو وا قرهلوا ندنعون

 ماب یخدیسب رب كعباق روب هتشیا ۰راروناو ی

 تا



 یاب شيا

 ۰ قحهلواه یتا f مدعرب و رارق

 ؟ اب ردرا و كکیدنوشودرب هتبلا -
 اما ردراو مکیدنوشود تاپ لکدرب

 ؟یمرولب هلوارارفرب یش یکیدنوشودرهكناسنا

 قحهبهلو زوس چھ ههفدو مناخ هدلاو
 تح ست ۰ یدل وا روب هنوکس هدرادجرد

 نوسلیوس دارا ,یکجهیلی وسرپ اهد كنسهدلا و
 رییمتیا درت هرواسحم هدلاح یکیدهاکب هحصبا هد

 هات هاب لا لا ارد اردک ھا كنسم یوم
 ۰ یدالشاب هعهالعا هدوا یهنوا هسا یسهدلاوو

۰۱۲ + 
 بقا عت كمدآ , نال وا ىح ص مزج و مزع

 زوج هم آ كب وص ر یدصاقء و لامآ دراوتو

 ۳9 زارب هنکوا یمارح لب و ص رب كج هجا
 طبض نوا تقوم نامز ر وص زکه سیا راغي
 قرهربدنرآ یتتوف هک دکب ر نکل ۰رولوا شلوا

 ندش زاق یک یکجهرووک بوروس یروماچوا

 هدن زون ھ4 نغح هل وا هن



۳ 3 
 شمرونک ۰ عن اح یدنک ی زف وا 1 تس بس ٌ 1

 8 یدیا یمزلوا لوا و
 ٩ مهسا رویدا ایح ندهدلاو بب .""

 ٠ - ردیم وا یغیدلوا ه اکنچ كشيدا ایج ۹"

  = . ۰ولو طة ؟اب رولپ هلرا هد نوما كلا ۱۰

 ٠ سکرچر اب و شاوا كرت هد شمالوا هاچ
 هلکمرودب وا هنیلکرب ینلا كعهدلاو شاوا هب راج
  1بلج یتتفد رظن كعهدلاو + رزوا هشرفتسمر

  0ردراو یقرفزا هدنسهرا كجا ٩
 لصن ۰ یدلک اهد ترک ر ها او

 .وس هبا هنابانلام روغ كنبکح سش کوس ۰
 ندنالکشم ندکچرک لوب باوج هرازوس یکیدلپ
 . روپ روط بولی روک هتشیا یفیدلوا
 هلو هرکص ندنوکس هدای ز ندیکلوا هعفدو ۰
 : یدلوا وش زو یکیدلپ ۱
 ٩ رغوا قجهلوا هن یتیابن كشیاوب یا - 9
 هدنسهناخ كغاح ه رد زف وا ؟ رده ردیاب

 ٩ یجهروط نامز ردق# اهد 13



#۶ ۱۰ ۷ 
 .ووحا هدافت-ما ندنسهیلوجر ةیعببط قوقح مدآ
 .و ی دنکی ناو شلیا لرادت هشرفتسم ر هنسیدنک

 ۔وک هد یه ر هدقلەرا بوروتوکه رب رب یلتینما لا

 دت س هلماع و ۰رویدیک هکمروک ینا یرازودن
 ہا رسا رب ج ۰ رویغلو هدنلاذررپ می ییالوط

 یسسر قحهلوا بییعت نابا-2 كنو ۰ رویغوب
 ٩ زکسرروک

 ےک دليا توکسوا «یدراو هنوکس یسهدلاو

 روط ولاحر یک هنسبدنک یدنک ترک سش تدم

 : هک یدبا روید هلا

 وا مکیدنا ریست یدنک ا ایز للاوز س

 رب هپ و ۰ مرو-يدا ا رفا اکصس هدر یک شعا زآ

 هما و كجءرسوک روذعم هيا زلوا میم ییارفا
 هکشدا نکیا شعالدبا یطاعت هلی زوسرب هد نمەرا

 هقنم> عناونیع ییسهجرد قجهل قروق لا

 * مزوی وط
 .دوکص ندقدنشاط بونوشود هحصبا یسدلا و

 : کی دید



 ee لوب كب د تن

 ندددرب هد یب هد لدجآ غ ن» یزو و, هم ردا 6۳

 هلم رب هل وش هزس ا جا العا كل 2
 رایسب ج وقرب اث نوا نیک ناسنآ ا 9

 ضبب ها ییغلاچ قدنصر هغ واطهرافرب دو
 لاحر كج هدا بنیعآ هدن و هدیاروترکوارای

1 4 

 ۹ هزفر چ شوق رب چوق ر مغوا] ا

 هدزل وا یہ هلسم هدافتساند تب و 2 ۱ 1

E"نظ هس رولات ترارع ندکم هلیسد ې  

 e 3 و قرف ندشوفرپ نوار 5 د



a 
 _ هتشاوم هشناع ندزکفرط كزس جه مدسلوا
 كن .- ۰ مرولاو ررد ۰۱ مفج هلا تالف » ۰ قاب

 یتفی یک منب هدنامزو ۰ ید رانامز تاکیدلی

 هلی هلوا لغوا اکب لکد راتیکیاباب نایالوط هنغمراب
 یی را هفرظ وره یی را هح ره هلی راج وچ كج
 ۰ رلیدالش اب هکع رک و ا

 هدفرط وا هسا یدحآ زوس ندفرط یکذاه

 تیا كنسهدلاو ناسیلو زجاع یتمکح سعش

 21 او یر یا روا
  ییایج- هل رامرب و قیج ندنزغا رامتخا الب یرهلک
 كناو هکمامزوا هداب زاهد یسهدلاو لغوا

 رونبحهفجآ یسیدنک یزوسر یغیدمهجآ

 : هکی دید ۰ یدل وا

 . یش نرونک هنربغو یزمم ! مفجاا

 مغيدلوا هدکعا هی رت هدنسیاب كماخه رد مراقوق

 هسیاوا ةقيقح رکا ۰ ردنج هلوا یزف هناکزج

 .نایمرد هاسەجد رم ۹ زکمروب زو بوز" هن یشیا

 ؟ یمزلرا زک هستیا



 ۰ مدیا رولوا شبا ضرع عدم ۹

 یدک بنات لد شعب وان
 ۰۰۰ هدرزتسبایکغا مرحمینیهدلاو هراس وه

 لا مبدا د۰ کد ندرایلناقیلد وان 8

ie. 1 3۰ ردمهدلا و مهاوخ یخ دو يت  

 داش ربارهساکن و ! ےنکح مردا 9

 هثیسخ رب كةب داوا شغا میصت د نر 3

 ۰۰ ردا نظ ردعنأم داور . 4

 یدجالا نوما ناسناهدایندوش ! مغجانا = ۱ ۶

 ؛ردلهأتقح هدوا هسیارولی هناوا روصتقحو 3

 !هکنوا هنرزکب هضیغ وط ندانا 4 یش ندا ۱
E 1یرلفد) وا لب هدنجراخ یرابتخا  

 یدنک كناسنا هب یرغوط ندرفوخ لو
 نوچن ندشحوا ۰ ردنحر,شلرو هشرابتخاه
 هسوکه ید كسرو تمزق داو |

 نم هدا قییصت ی

 ر 3 هدایای ایآ س

 كجمدالهأتن هیلعءانب ۱ دیکر چه بسم



 E )نا بو ما

¢ $ 
 أب زو قمراتروف ندابز بوردنلوا هسرولوا

 یزوس رضاح هسیا راب وق هنادیم یسوزرا قلا
 وشراق کا هن رزوا یسلوا شجچآ یسدنک

 هدنلغوا ندنغیدل وا كلو م یرازوس یکج هیلی وس

 كننیمخت یکیا هصنیهروک یموه لهأت ج
 هبلع ماش ۰  یدبا ا هشو هدیسکیا

 ۰ هکیدیشع د یهدااو

 هسیا راو زقرب یکیدوس ثلک کوک رک ۱ --
 : مهقاب هناا هدهل وس یتا غوا

 هکرد قوب زق ر ج یکیدو۔ كک وک —
 هدر ۰ مدیا راب وس هتبلا هسلوا ۰ هل وس

 ندنابیعم ,یش نالیند لهأت ۰ زکیدا راقاب هناا
 ۶۲ یزد

 موزالهأت زونه هدبولک هشابو نکا

 نوا كنس.قلوا شما عا ضخ یعوزراو

 ؟ ردلباق
 موزلوا ردف هبیدعن یدبا 4 سلوالباق -

 هلی هحزک اوا مهدلا ور هلوا شا سحی وزراو

e a a E Dit ah aA ۲ در با ae a صج ا د و ١ NE 



 نوا هده ز ولی هد هتد
 . ردشمافاواافا ندرغرط
 و هنداط هوش ود دامادو هدلا و ناق تیام 4

 .ارجا قرهلو ثبشت ترو ر یفاوسالدشیا
 : 6 هلل وش زب دنیا تو

 نوا كندورو هنسهناخ ما 4 رد كنابز

 ز ید یک

 یسەدلاو یکن تم سعت نوکر ب هدنهام یجشب 5
ETفلکت راد هنلهأت لردیا توعد هبهط وارپ  

 ر مه راد هاي ز اھا * یدجآ زوس رب ولاو
 ET لهأت قترا ىلغوا ۰ قو یدرفل :

 كمروک تورم ها هل ندنفیدس وا ش
 ندرابک ندلاحر ۰ یدلیا ناب وزرارپ نزن

 یني رلکج هلی هلآ راهسا وا شقسا ینب زق تیره 1
 تمکح سعت ٠ یدنا نایمرد وا وب هزنحالم هوالع
 ۰ یدعشالقاب هنفرط لهأت تا °

Eeیضار هلعأت یلغوا رک ۱ یدصقم كنسهالاو  

Sd 

 و شم ار ۹ ۳ TS ۰ ۰.۳ اط ۷ و
E ۳+ ۱۹  
E 1 



۶ ۱۰۰ ۶ 
 ماح ه رد هدهسیا یدتسیا كعا هذخاّوم یالوط

 باوج كجهر وو زوس كج هيلي وس هلب وا

 : هکیدید هلتهج یقیدلوا ندران داق قج هيم هلو
 نالواهزس هن مشیدبا یتمدخوب هزکلغوا -

 مدیا هسلوا شماعا تمدخ نب ۰ ردندملتسود

 رب رب هق شب كجهديا مادتسا هدنشیاو زکاغوا

 نوسلواهسرولوا هلتروصهنره ؟ یدبا یممهلوب
 رب هدنلغوا كب یزف یعیدلوا شعا ادب طابترا

 هنفراصم نامزوا ؟ یدبا یممهروتو-ک هنا رابآ

  هزکلغوان ۰ مهلییدا رولیهنلوا لمح لصن

 مفج هم هلیاص شنا روصقرب نوچ ا مغیدلوا مرح
 یعیدلوا شا تعجارم اکب دزکلغوا یک

 و اما ۰ نمهلاص شعا قازسلقع نوا

 تاب چه م < مهل یاعطق ن ساروا ۱

 هد وآ هسلاراو یشر مج هلوا ردشتعم هدهننمأت و

 : نایاش هدنمهزا اب ز هلاك هدنحا مهناخ یدنک

 یفددلواشمالک هعوقو لاحرب 2 هدخاومو بیعت



)44 
 هکلب یربښدبل هالشابناغتشا هلا ای ز یک یتیدلوا

 ءا )ونس نکی الثم ۰ ردشماعا راقوذ هدردق یکلوا
 ر یک یمهب رود تحایج ہہم رب یغیدپابهدنسب رب
 وا زک لاب کردبلعا فاصنا ۰ ردشماغل و هدنکرح

 كفرصم یکیدنا های ز هدنفرظ هنر تحایص "
 یقرصم ر ۰.1. هناوا نیمخت یسهدای ز ندنتصن
 ۰ ریشلوا بجوم

 ندنفرط یسهنشن های عهدلاو هدنفرظ هنصرب
 ؛امروکییکیدلدا هنا راکتعناع ثبشترب هدنفحیدنک

 -ارسا یدنک زن و كی تمکح سه ہد هيا شه. :
 رب دمت هدرچه یششت ,يدنکو یب رافدل وا فقا و هب ر

 هداب و ناج لس ۰یدارولیپ یی راک نیسو
 .متشناو هدلاو ېکی نیدلوا شما رادرخ یتسیدنک
 یراهلماعم قوغوص هدرانامززسموزا یلموژ كن
 لاوحا ید یرلع# رادینمم یرازوس یهانک
 . رلیدما هدکغا بارشا هنسیدنک

 یرهرفاچ یه رد یل رار ماج ا ٩
 ندنفیدنلوب هدنصازسان تمدخرب هی وب كنلغوا



HOSE 

  ۳یا

 او ©
 یمررویلو یتلاحر ضارتسعا نایاش یراب

 ؟ یدیا

 شعر و لکوک ههناکنجرب كسلناق ید

 .هروک ینلاح هذخاوم نایاشرپ جیهادعام ندنسلوا

 «فاسسا»هنسیدنک ثبشتوب هرکرب ۰ یدبا رارویم
 هکرویلوا بجوم یفرصمرب چه قجهشوا دع
 نایاش ههدخاوم هضارنعا نتهجو ك.شیا

 یدنک مدار یک كن تہکح سعم ۰ رنوسروک

 فرص هراب ردقه نوا قوذ یدنک یش

 هدنرد كنا هدنروغا اس ز یلناق یلد هسیا رولي هديا

 ندکمجا ندکع ۰ یدبا رویعا فرصەلب یچوا

 یقفراصمناثلو, ترابع نذکمناچ هلیم ات مکح ینمی
 ۰ مدنلودصتععرپ چ كجەروك ەذخاۇمناياش

 - رالاع« نوسان والاح نوحالطاب روا »هد فارسا

 هکر ولید هباسرف لمحت فراصم یقیدلوا بج وم كن

 یحدلوا ندنا لکد هلمییس اب زكي تمکح س ەش ینو

 تردق هبا شابا افصو قوذ هنره ۰ ردشماماپ

 و ای ا ج۲ او



33 ۰۷ N 3 
 فاک كنمکح سعث یزوسوب كاج مس هنت نا ۷

  هدلا و هلتهج یعبدل وا كعد قع وف هنادیم , ما

 لکد نک یی زف هناکنچرپ هکب یهتشنا 4
 یرارف و هدهسلا رایدر و رارق کی رک ی , 7 2

 هدیتالکشم یک هدنص رخ قع وف هبا رچا 3 یی 1

 كب ار ارب ز ۰ رایدتوط قازرا ندنکوا زوک
 هفلحوساح نسیدنک كا سمت وا

 هعفادمر یفیدس) وا شا هل ندنکیدروک قلا

 هعفدو . یدیآ شماو وا زونه یاب 3 ۶۹

 بلج یبیدنک ینکوی اهد كنراقح ندنفرط 6 9
 نایاش ییغجهراو هراءر یتیاس كشيا هسیا ردا ۱ ۲

 ٩ یزاوب هظحالم
 هبا هدلاو تاچوکوب نالی روک هدنجا كثیا

 هکردق لوا ۰ یدردنوشود تدم هجری یب هتشنا
 هصالخ یتاموقو هدیاب نالیدا داشک لوا ندنو

 ثبت رب چ الف رتو تقر ا
 كنيلناق یلد زکلاب قرەيمەنلو هدهنا راک ةع

 .یدارویلافک اب سمت نبات یار

2 
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 رب هشبا یلهکلهتوش امد هب هک روکییغیدت وط فرط
 لس ار ز «یدارلشنا قافتا هدنء وز قلوب هراچ

 : هکیدیا شعد هرانوب ناج
 یمدآر نالوا دیشر هوجولاب انوناقو ًاعرش

 اجا هک ول و هصشسیدنک هدبووف هن رقجوچ
 یقعتملاق هام ندششارب نالوا ا نوسا وا

 یاو دعا هی رز ضرفلب نموا یرغوط
 روذح هن «دنوب نوسلیا یدهجوزهنسیدنک یاب ز
 نونع ندنفالخا نسح ث کج سم ؟زکسرروک

 ایز بول وا هدنلا یدنکزفردنامز ردقوب هکر کسیللاق
 چ ەدەغەراقىجەلەفندەوق الماک یتا وه یکم دنقح

 .اعا هلس اسعا یی رالما زونه هزف نکیاقو عنامرب

 هدلاح و بام دن 49 وشعم یدنک قشاعر هن ۰ ردشم

 یلع ءا ! هنسهب راح یدنک بخاص ره ردو و

 زک هسر وا وا شم مسوک تعذا ء٤ هتک سعشهدشیا و

 , كسروا اک دادتما رار كول
 كج هبعا تعاطا هزسیلناق یلددیاش هکالوب ردق وا

 ۰ نم هلیاصشّعا تخابقهسرول وا
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 هدننظ مکیدلبا نیسو بی وست منب شبثتو
 هن زوب كکب ېمکیدغا نیسحن مه ۰ رکو
 نششتو ییسیدنک زکلاب ۰ مهدکليوم هدوشز
 هدوهب نوجا مکیدروک یتفجهیهلوا لباق عن
 هدنراظن ره تاشام مه هسیاندنكاچ هم هر

 ۰ مدلیا خیجرتینفلوو <
 .هدلاو كنمکح سش ینیرازوسوش كکب دواد و
 نهرا .یدباراشاو, لوق عبطلاب یمهتشنا هلی |
 ید ناج ملس هدب ودیا روره اھد نامز زار 2

 تکب تہکح سعش هنکدلدا هتازءرب هنبزف هلاک
 را ثلا تام ولعم دای ز اهد راد هاب ز یماب رقا |

 ءارکو ند-یلوقن كرک ردق هامزوا حنا ۰ یا
 لتکح صشو اب ز تامولمءىراقدلا ندکب دواد " 3

 هلیما# كناح اس هعفد و هدلاحیراقدل وا هدنماع

 شلچآ یرتفد رظن هجر وک یتفیدلوا هدنهل رنو
 یکب ردق هتفووا ان هکیدبا بم هییسوب ۰ یدیا

 هدهزجو مزعر جه رنو نوسجما منم ناتبدنوش 1
 تہگح سعث ها اب ز كناج لس هدلاح یراقدافاوب



 هناکنجر هدنسهناح عاح هب رد یرتدهنسرپ

 هب رت یزقوب تکب تمکح سعت قرهنلوب یزق
 یسهنشنا هلیسهدلاو ینسعشارغوا هند رکج ەدا

 «یدباراشماعا رخأت هبیدازوا نوزوا هدقملاربخ
 یاشوا یک ذو راذک راک كب تمکح سعث الوا

 زلوا رولوا روبح هكا فقاو هرسوب یب یلوقت

 نالوا هص وصح تابجرب نوا رلعور یلوغت

 یکیدروک لاحرد ههساضتفا یتلبج رارسا یاشفا
 ربخ هکب مارو هعاخ قرهناق اهد نوا هریش

 حاضیتسا ندکب دوادیتیفک رنو یک یکیدرب و

 شامروک تب روبحم هکم هریک یخدوا هدن راکدلیا
 ۳ هکیدشع د طف ۰ یدنا

 هثب شنرب هل و تلکب تمکح سیٹ اعفاو -
 ےک دمروک هکېتر هدنرشت هدمه سلا مرح هد ن

 نوسشارعوا نوسراو ۰ مدلوا مرح نودا

 یهکلج اهد رلمدآ نالوا هدنشاب كنا ۰ نوسنلکا



eنوا یغج هل وا  

 ۰ و رولو ا ۳

 تی سش انا شوا و ی هدفرف
 هدنمه_هفدره بولک هعفد یتلا شب هنج هناخ كکب 3
 كغاخ هب رد هدهسیدآ شقبک هل و هب دیحم لیخو 77 1

 و ۳ یسروک هدیا-ب ز اردک هنسیلپ 3

 راطخ ییکلهاکنج هام ز ۰ یدیا شمالوا 3

 بوت الصا تیکح سعش یلاحوب نالوا كجا
 0 یدبا 3 ویغآ 3

 زونه هدلاح مکیدلیا ثحم ندناموقو كل هنسرب 9
 ندنسهدسا و ۳ ك غار یسهتشنا كتمخ نک

 ۰ رد رشعا تفقدها م را راف همعبد) وا شمامناثح 08

 باب رب دم ربآ هلئسموب ۰ مدغا ثحم ندرانوو توا |
 هتشا ۰ قا ثح نوجما كنا هد ردکجهدیا لیکشت
 . مرویدا داشک ید وا

mn ۴ 

E 1 ۳ ان 6 
0 a 



$ 
 روش ۷ دا e 5 هدلاح یو

 ۱ ۰ ردندلاوحا

 هسروک ییسهلماعم نالوا ھا ر كتمکح سعش

 هغلو یک یسهلماعم نالوا هن زق .كناباب رب زکیدا

 كکباخار افلطم زک سیا رروک عنام نکل یک تاکب

 - روک عنامرپ ی هغل و یک یم هلماعم هب هريش رب

 باطخ هد » | نجا ز مزق هک ۰ زکیدا نم

 زکلاب وب هتشيا هکربد « ! غجاب ز » زکلاب اکر دا

 شفا | كنه رایعب رانا مز یکیدید 6 جاب ر «

 ۰ زکسرونلوب هدننظ كجهدبا شتسرپ

 قرة ج ییدصم هب اس ژ هءود جاقرب اتعفا و

 ةنلقم كتمح سعغ یتهج كا 2 رهشع
 ییسیدنک ار ز ۰ یدیشفروف نکل ۰ یدشک

 هنلوم هدن رظا یاس ز هرس هاو وڌ هال وا

 ۔ راقبج ندنرطاخ هاکلاب یتسهیلصا تیطبق هتلوب

 هنفشع نالعا داش ندنغیدلوا شاک هنسهجرد قم
- 
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  3ندیلکلیم یني. رابلف هلغلوا یمەدب زک كسا

 یدیا راروبلبا سفن رپچ نوجما كا ۰
 : itهکر ان وا و هدنرالکو ک یدادعتساو

 لزوک یسغاشوف بونیکلزوک یزوب لزوکیادتا
  3یغیدلاچلزوک یسیتسوم لوصا ی

 " ادا نسح لاک ابزنالوا لزوک یبشرهدزوک یتاک
 سلحاب مضاح نامز یکیدسایا لصفر هلہتفا طلو

  3ی ردن دالا یرماقبک بولوا یشغ و كرانالوا

 دنع: یکدنتح از قثبکح سم لوا ندنو

 | .وسو یلنات یلد اب .یدیشفلوا ثح ندنسبف
 ابس<ندنفرط كنا ؟ ردیعش تیا راهظا هزف یتساد
 | ا ردشمروک ها «دلو

 دولوا قارم بجوم «دیتهجوب كشيا اعفاو
 تالبصفت نوا عفد قامو هد هسنا ندلاوحا

 میه تبکح نو ارب ز زلکد جاست هبهلوطم

  1ی داب ز هکر دشماعا قشع نالعا هاسز نوکرب

  1هب هام نواوا هسروا وا هدلوب رب لصن ره

 شماللوص ادوم هلک رب ۰ نوسروک تب روب
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 .تصج ت ږوروا یزداتشرا نشد هدادما جد

 .یعندل وا یلاع رده یعقوم كرانداق هجه رشب

 چ« وک هرانداق لرلککرا صوصخاب وټوهالک |

 ههلعات مضاوت ید ران داق هو یظعت راثآ یرلکد

 رهيا تقد هدابز ك هنکیدلک مزال یس هلام

 هشنا هدا سفن ربج هغمردشل ۲ ییسیدنک هتطلاعوب
 ۰ ردشةب شلوا لزاومدام هغنارفالا رب ادام

 داع هل وا رلککرا یعیدسلو هدنراهرا هدرب

 هدا ردا ثح ندهنره یربره بول وا ندرلهدآ
 و لای را 2 هدنح وا ردق هنضما وغ قیفدالا

 توقف ییراهنحابملران و ابزیک ذ هلیبسحیرافدل وا
 قد ههدافتسا و وډ هدیاهدا طیض هدنسهظفاخ
 ۰ ردشلولو ندزو وا

 هناکنج ر »یتکخ سعشهدنر لادن كشبا لب صاح
 نروک هلبارغتسا رظنهد « ۱ شعر و لکوک هنزق

 رسوم ردق وا هدنرایعلت نسح رظنیام ز رتسود

 .تشولح ر لوب هنفرط زف ی دهدن رابلق یدنک هکی دیا

 یک كم تمکح سعد رحهدلاح یرافدل وب یدادعتسا



a 

 ۱۹4 ر 9
 هم رطاخ هدهسنا یدشود هنسوه كغا م : هما

e,هجنروک ق اهدا ز نیت كاہرش 5  

0 

 ندهفراعم هلتاوذ و e لصا كاز 7 3
 هما لاک هنغد لوا شعا اد تعرسم هر

 یلیذر كلام رفحم هدندزن ماع ۰ و ثقخ9
 ها رک, نالوا ندرابک یزف هلاک چ رب یسره ٩
 یب راکج هدا تمرح هدلوه هنداقرب لرایدنفا
 رد هدسلحم ر ٩ یرولیمردنیس هک 8
 زج ام دلو هش نوسناوو هسرونآ و ر ۱ 3

 قلوا رهظم هنوظ هم هنمرح كنهلجج هلب نیداقرب ۱
 ییفجهلوا ندتیندم و تولا سنا تاب زتایضتقم

 نيترآو ناج مل هيلع ۱یتزولی 4990 3
 تاوذ یک یدنفا یر رعاش و یدنفا نایناولا
 میظعت و تمرح نالوا مزالهدننح نیداقرب هنسیدنک 1

 اب ز هدیما "یداب دا 4 هماس هلا

3 
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 امش د وج وم ًاعسج هدنراوشراق نامز یرلکجهدیا

  هدنرالابخ بويعا فیصوت یریلد نالوا نیعم

 . زژردا فیصوت یرباد ر یراکدرب و دوجو

 ۳ .بول وا ىش ر صوصحت هرارعاش یی ردق لا هد وب

 « لاهنون » یرلازوک ابدا *نناسایغوج لا هسقو
 هداو هن یک نالف « راذعلک » « نیکشء هرط »
 دیلقت ییهروک ذم ظافل هسا راشغا حدم هلنامبشت
 یدنفا یر اصفاو .راردا فصو هلروص

 ییکیدتسیا بوبلوا رعاش یدلقم ظافلا هلب و
 كماسر ر هدهسیدا بردار ردتقم هکلب وس ًامظف

 ٣ هدیسیدنک ییش یکیدلیا رب وصت هلی سهچرف
 ۰یدبا لکد هدنسهجرد كا رب وصت هل بتغالب
 دوحو زعدار هل وا هدزن هن هریظذ هز زونه اذ

 ۰ ل هلی هدردندرانا یدیدنفا یرصم هکردشماملوب
 هکلنیدوخ نوا نمابدا كماعا فارنعا ینوب

 رووا لج

 یره» ںامزیکیدر وک ییاہب ز كلذ یلع ءان
 ام ز » رب الاثتما ه یدنفا نایناولا نت رآ ید
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 هدره دلاح یغیدنلوب هدنک وا یزوک الاح كنيدق#

 هغ روک هدنسوشراق قرهلوا یزق ایلیمافرب های
 هلزس نکل » قرهلوا هجزسنارف ةه ی

a 1کی دلیات رح ناب هد « !شاوا  
 ميهكنرکحسعش یر « هبطبف كز »اقا ۱

 یهدنن رح كندنفا نترآ هد هسیا یدقیک هند وخ

 . یدنیک هنشوخ كب تیدچ
 هک هديا ضرع هدقجاروب نکیا شاک یس رص 3
 یک تمکح ںیم ًاتاذ لاک ی ہدنلاچ كنا 1

 نیترآ هدرب نکیا شا نوتفم هنسیدنک یتاقو
 نی روصترب هلا ایوب یلغای كزقو یدفا نایناوقا "

 نالئد « هنهادم » هجهماصر تعص قره

 ندنفیدلوا شمردترآ هدزارب ییلاج كناب ز هدقوب

 هراجب هکیدیشلوا لزوک ردقوا اب ز رب وصتق
 هل و و* هکعا اشا یهحولو تیکح یھ ۲

 ۰ یدیشلاق قمرهنسلوا تسرب تب هلووق

 یرحرعاش نالیدا هتنازهرپ هرکص كا هاو
 فیصوتیربادرب رارعاش هکردمواعم «یداوایدیقف



 هک ۱
 مزال قوا شەوس یع د نکی دنک یمکلنب نالوا

 ۰ رولک
 شهروک هدلادنص ینوک هناخ د-غاک ثالبا

 یاب ز هک دلک ی رلنامز یسهفاک كیابحا زمیدل وا
 لوا لا ۰ ردربشهروک هدنسهناخ كمن اخ هب رد

 هدنفح نایطبف هب رت هک ردشهروک یدنه ناحلس

 هثحایم زمع؛دلوا شمروک لوا ندنو ینتروصرب
 ۵-عفد جاقرب هدنسهرا ناج ےلس هلا نیطح ی

 تاما تمح سش ندنغیدلوا شع ررکز اهد

 هنس هناخ كم اخ هب رد یاچیلس نوسچگا امدم

 ثالیا ۰ یدیشعا « هتازهرب » هاب ز بوروتوک
 ىلە راكب اعقاو یی زق هناکنج ناج ےلس هدناق الم

 هرکص ندنا یک یغیدلوا شلو لزاوهدامرب

 كن دنه ےکح هگدنیک زفیجد هدنررکت كن رتاقالم

 "یدیشعا ربدقت ییسهب رت هگدنیک شم ریک هنب زوک
 هباب ز هدهرکصزارب ندنمدقتكلیا كناح ماس

 هد هناخ دغاک ۰یدنلوا عدقن یدنفا نایناولا نیترآ

 ماسریایخ كنب زق هلاک اچ نان آ كيزک هدنراوشراق



 هزس ن سو هتبلا تب نکلا نو 3
 رتننونع یدام یتینونم كتمکح سم 6 مهر ور
 یهدنفح اب ز نست راك نتن وام ۰ یدیآ لکد یک

 ۰ ردیلعا هزا و» هل. رآ ك نقشع 2
 نوکیکیدروکتالبا یاب . ز تمح سم اعقاو 9
 هلک مام كعد« شفکب » ه دارو هکر دشفکب "

 تمکح سم ژنامزوا اما ۰ ردکعد ۰ شم م ر 3

 یسادوس ندن کیدلیا دم لذ هنسیدنک ناو ط

 * یدیا رویع«دافآ عاهل وش راق هننادح و ا 1"

 ناباش هراختفا هداي ز لا ییقشع كناب ز هسبا یدعش 3

 : کی دیا روید -

 كس یی رکا ٠ رس ز قق یس زا و ودا رتقلمانشزىقامقا تابلو )

  هنسیدنک یدنک ارب ز ۰ یدالئاب هفلو ند رادوس ۲

 یزفرب یفیدلوا شنا هب رت كن دقشب -
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 كلبا نامز یکیدلکه :سهناخ كماخ هب رد هله

 یفیدسریدشقاب هنسبدنک ولرد رب ییهسبلا یکیدیک
 تدمهنسرب وب هدلاح یکیدمهرجم ید یکم كم یک

 یا هسلوا هلی قجهیعتفاپ هسبلا یکی.ایک هدنفرظ
 - هجرد قمریدشقاب هنسیدنک بوتلزود بوصاق

 یل هيب رت هدماعط یکیکیدلیا ادی « وتسوغ » هدنس

 ا كناب ز قید ققاریم را نکالزا اقا
 . یدلاییمکح یسهلوبح

 ؟ زکسیهرویمروص ییسیقرت یک ہدهقب زوم اب
 لمکم یهطو زفر هدنشاب زوقط هدنفرظهنسرب

 یلاچ هسیا رونلوا ما هن ره بونرک وا قرهلوا

 ۰ مروناناالعا كب نب زکه سیا زنی زس هنکیدرب و
 زوقط هسیا اب ز ۰ مشتی ےدنک یب هب رجو ارز
 هب رک منب حد یلعم یبک یفیدبلوا زقرب هدنشاب
 ہدكنانل وا ےلعت ەد كندیا ميلعتریل وا لمم مکیدلیا
 هدنفرظ هنسرپ اس ز ندنغیدلوالاکرب یرادادءتسا

 لیصح فت: وش زف لزا راس یتناک

 ِ زکسیلم اا هنغیدل وا شمریدراو هنسهجرد

 ورا
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 ندهنزاوم ییفیدل وا شردت رآ هدینلقالراب کهدرا
 ۰ ردیلماقارب هدجراخ

 ها ابز یکلوا یسهیناعسج تاسیقرت كنا ز
 هو دتا سابق الصا هنب رب یر یاب ز یک ٥ رک
 ید یسهبونعم تایقرت و یدراو هبهجرد كجهيم
 نامزییدلب وس زوس اب ز الوا ۰یدلو یتبسنوپ
 هناکنج قرهنازوا هلضعف ندنموزل یدم فرج ره
 لزوک كب رينچ ریتچ هليا لر ًایلکی مر, وچ هنسادا
 نکیا ریوس زوس انا ۰یدلوا زفرب راب وس زوس
 هیلکلاب هنایطبق عا-ض وا هنس هچ رانا كب وک
 هعوقو لدبت رب هنسهههتیا لافتا هرقو یسهویش یدسنک یمادا یدنک كماخ هب رد قرهلوا وچ
 اذ هصنسانصتقا هدكنتءنص مناخ هب رد کیدلک
 زوم الا ۰ رددودمم ندرانبداق رایو لزوک كبو

 تب رازوکو ندنمت یص زسوزا یل »وزا نکیا رایوص
 هنابدان و هنآ رحم هكرهکید هنا یرزوک كنبطاحم
 وربدنا هرب ییرازوک هلعاطقنا ندکم زس وکر وط رب
 ۔یدلواراوک هلی میت فیطلرب هک مزال كلوک و
 ر
 ر
 ۳و ب
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 تدمو ۰ یدک هنس رب مامت ندنرزوا یدورو
 هدر هنکنرنال ها صوصح هنتبموق زو هدنفرظ

 یکیدلیامس كن وک هلیتروص كمزکهدرریدرارق
 لزق ندنغيد لوا لئاز هل رسح كلل اوشن هناخ تالرعما

 هکیدلیا لوحهکنر یاس ر لزوک ردقوایکذو
 « رفصا ول وا مغید وا شک اه-ججرت لواندنوب

 ۰ یدلوا یک یکنر كنامايابام یکهدنن امور

 ولرد و مامعسا قیصقرص ی د تظلغ یکهدراچاص
 فرار هلیدنا هل دیالام#تسا رلاداموب ران اصول رد

 هراچاص نالواهایسی وغزوق قالراباتاذ قرهلوا
 ۰ یدل وا مع ءیتفاطل قلفاشوعهدرب

 كلنیسشن هناخ زکلاب یتفاطل و توارط كن
 هکمچلا لزوک بوی لزوک «ردلکد ندنسهر

 لر داق هلکک نم هدزارب هزغجزف ریقف ناب الشاب

 یک یزوص « ر روا بیع كی تا مهردرب »
 نسح وش هن ادعام ندنو ۰یدا شم وف.هنادیم

 هد زارب ییکنر یرلقادودو یرلفاس كزق یذغت

 .زوک یکلهدنز لدوسجو یک یفیدلوا ش# رازق



 ۶ ۱:۱ ¢$ و
 ۰ ریښې رک و

 یاب ز مناخ+ رد ء رکص ندکدنیک رلکب
 قوجر نوجا یسهسی رت قره روتوا هنکوا

 هارو یرازوس وا ۰ یدالشاب هک؛وس رازوس
 همراه راقو ءرات هک لافحا مهساوا كجهدا دق

 ر قجهصبف هب وش ۰ مرولوا شرب و لالک
 هکلهناکنچ هاب ز رزوسو کم هديا هصالخ
 "لر هیلکلاب یراوسطاو عاضوا نالوا صوصخ

 یراق و هدرهجرد كجهلئد یل رک نامه كرءهریدتآ "

 ۰ یدیا راته كجمديا نیمأت یتسلوا مناخرب
5*9 

 هلتروصوش ردق هباروب ینامدش كمەباکح
 یرغوط هات ینرا هرکص ندک دلدبا دیهنو طسب
 ۰ مرولیهدیا لیچت ینبراهعلا-طمرظن كمراثراق
 ههدعاف وا ۰رارد « رک ریت نامز هدرااصم »

 هروتک هلوصح هد یلیجعت و یک کیدا ل ما

 ٠ ۰ مرولع
 هنسیلاب ماخ هبردكنابز هکمهریوریخ یدعا



 تی :

 3 زلاق هدنرطاخ دیاش نیکح سک هددسادبا رد

 هنت ربغ كعا رارکت هداب زاهد هسلک ندنلا هد

 ۰ یدبا رویعرپ و للخ
 نوتلا یلیخرب هنج وآ كعاخ 4 رد بورافیج

 ۰ یداب وس رایدرقل قوجرب هدنغالوف ۰ یدب وف
 هبیدرقآ نانلی وس یل یک و قاب هثیش نالی رب و طقف
 یقحهیمهلوا ندنساضتقم هب رت كمر و قالوف

 هرازو- یکیدلب وس و هبهراب یکیدرب و نب هلتهج
 نونلا چاق هيلع ءان ۰ مدعا هلاوح قالوقو زوک

 رد-فوش ۰ مهل کیدای وس راهنو یتکیدرب و

 ۰ رلیدبا نوا اب ز په رانو هکمرولپ هبد
 شلدا راسخا هدنلو یمهب رت كنا ز به

 ۱ : رایدیا: رام
 هرکص ندقدلتج ندنسلاب كعاخ هب رد

 هد یعاشقا وا كدواد هلبضاحر كتمکح یش
 بوک هد يه ۰ یدننک هکمریک هدنسهناخ كنلناقیلد

 ید ماشفا هدراشهزک رارب ردق هماشقا نوکوا

 ری 0 تن تک ی کس ی تا را ی یا یا ی ی تا ی از ی ع ور

TOO 



 1 ۲ . سل 0)

Ging as 
 شعا میت قرهلو بوارا هد یدنک
۰ 3 

 راکردینجهلوا هناخر لمکم ك: كنس اخ هوا
 هد بویغا هدنروص ر رغ هلو یلاغتشا

PE 

 ماود هد نم هباکح هم زب هدا هد 5 نوشلنآ حالصا یتس هل ج الوم » ۰ ردفوچ كب نمراندیا هرب هدومب

 لدیلیا .

 هليا كب دواد هدفدلوب یب یکیا نوا تعاس
. ۰ 

 بورونوک هنسهطوا رکید كمناخ ه رد یاب ز لنت یلد ۰ رایدلیا مایق هتدوع كب تهکح سین
 هدنف رظ هتفهر هدسلاح یفیدلوا نات ید مناخ

۱ 

 كب رتو نیہ ییالوط ندهب رت یغیدلوا شعا ادب
3۹ 

 كشيا لردا تدئوت# زاربا هدا ز كب هتلباق یکید .زتسوک هدنصوصخ یلیصحت ناک هله ۰ یدلیا

۰ 
 یدرب و راهن قوچربهزف هد نوچ” ورايا اهد

" 

 قرهلوا بجوم ییبارفتسا یعاس كاس وین رارکت اهد جاقرب ییش یکیدلی وس رب هکردقوا
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  1.هنددنک قا : ۱

 هک م یمعجهنووا یرنو نب کاتب



 هک ۱۳۸ #۷
 یسموفوا لزغ كتهدناوخمام هلیسم)لشابهدهکع زک

 < | یه یه » كب دوادهدرارفر یتجهلوا بسانم

 ۰ یدیا شهتیچرب هد
 ردف ه یکیا نوا هدلصف نانالشاب هلن روص و

 هدنسهناخ كعاخهب ردیراوشموف یلای«یدنلواماود

 رارویلیا بارغتسا هلنهج یرلکدهشیا رلیش هلبوب ج
 یددصت«و یییدوروهاروا كناس زاعقاو ۰ یدیا

 قلوا طاستحا رب مناخ هیرد یتغیدل وا یمهیرتلزق

 هددسپدنا شرب وربخ هبوشموف حاقرب هجواهرزوا
 « یدیاقو یراربخندنو زونهلراوشموق راس
 تلئدم هدعاق ؟ اب ردمولع» زلوناتسا هک وبلاح

 قرهلوا ک اح هدالخاد یسهناخیدنک كسکره
 هدسلاح یکیدر :دااضتفا یتسماهثراق هنج راخكنا

 ساد هل_ زوهرپ هصساضتقا زقیندم لوصا مزب

 یتح ۰ زروشیرافهنسهناخ كسکره ۰ زرولیسک

 كلامهداب ز ندنهندشراق اساس یک نم راضعب

 كلام هکردفوا ۰ ردالاغشا هلبا قع راق هنس هناح

 یراروصق یکید زتسوک موزا هنه )بول وب هدنرل هناخ



۱۳۷۱۰ 7 
 هفرط رکید توق لسا هلا ادص ینجراقیج

 م رای هدنسهرا سس یفجهراقیچ هسلوا تكجهریو ۱
 هدنغالوق كنیناک هیلع "هاب ۰ردرا وقرف ردقهدرپ
 نمالشاب رالشاب ادص یفج» راتجاهد هسرام نالوا

 ینتوف كنغمراب قرەبالك | یتسهدای ز یتکیسک |
 هيترو ص كغنالی وحن هفرط رکید هاک هفرطرب هاک
 ۰ رايا میت ادص

 ینکیدلبا ماود ردق هماشفا كیلعت نوکوا
 ماع هک مهر ورځ هد قوش ۰ مدیشعا ضرع
 شا هن مناخ هب رد هدکداک هة نوا تعابس

 ندنفیدلوا شمروتکه بهت روا یب ی یغیدساوا
 تدعون هددبدلیا ماود اهد تعاس مرا ملعت

 هلرک هقیتسام حدقرچوا رشیکیا نالیجما هدنفرظ
 كب رع یني را هدشذ ندرکح سهژلرک و كکبدواد

 قرهلورو كىا ز قلەرارب یک یفیدلوا شا
 ہلا تہکح سش یناک یفیدلوا شار, هتفرطرپ
 شلوا ضرامهکنهآ ندک ادا قشم قوچ بولا
 ندنمانمزاعح هرکصندک دنلزود یغاقوزوب نانلوپ
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 اعقاو راهدرپنالواشالفاب قاعوب قاغو هلبا لت

 ساس مالغاص هدنسهجرد وعئومرا و ونای

 د دنفهراپ كمدآ نالاچ كر هيمەدبا نیمأت یفراقیچ
 هدهسیا رارزتصوک حابتحا هنسادب هسراغرهد
 تراشا ییغج هقیح ندهرن تانادص یکناههدلاح ره

 ةیسدا هدناک ۰ روش وا لع تلوهسزب یرلعا هارا و

 یلیو كالهدرب ۰ ردف و تراشارب یه هدرپ رب مه

 ییفح هت ج ندرت كناد.صره ٠ ردقبجآ هس و

 كوب رد ووا كمر و یو نییعتلاییع هل وش

 هدیاب وب هل راب  كلەنتس قرف هک ردت راهعرب

 قج هیمهنل وا قرف ندنفرط رلندیشا رلن هاکید هکول و

 یتفجهقیچ ندهرن كنادصرب هدنرزوا یکلهدرپ ناک
 قمرا ۰ رد کد نک# كعا نەت قرەقاب هلا ز وک

 هسشلا ردفهنید قءراب طف ۰ روك م زال علا

 كەد ا كغم رابرب .ردەدقالوف مکح لصا

 یعیدصاب قعرا هکردنالاغشا هفاسمرب هدنرزوا



 دوش و «ود» ریز الخ اد
 ی-ب ر هسلوا قجهراقبج یمادص « یم» 3 0

 لصا یرکیدو قلوا هجهدایز هذب رب ندود لصا "
 راو وصل یک قفلو كيسکا هعار ندیم
 نانلاح هکردیلمروب هظحالم قعا ۰ ىدا

 قرف کهدنسهرا رازاس راس هلبا ناک ۰ ردناک زاس
 رزمهداوضع یني راروصقوب كناب ز هکلب رانایل
 كلنوکر یک ای ز ولنالوا فقاو هقرفوا هددسیا
 هلب كراباک ك هنس قلبآ یتلا لکد كدرک اش

 ۰ ررداوفعیییرزروصفیژوزج یهدلو و
 اهدزارب یفرف وش نکیا شاک یس مص مطاح

 هک لاتحا ؟یعزلوا بسانم كمرتسوک ههاحاضیا .

 ۰ رز قرفو یراقوچكب كرائراق
 لوم ندکک كرازاس یک وتیومرآو وناپ

 یاد ص نالوا صوصح هنسیدنک یمهدرپ ره

 یالکشم ادص مالغاص ندنفید راقیح مات ساط
 دوع یک رونط ۰ ردقو الصا هدرزاس عوو

 دوخایوشب ربک هنب رزوا یرلکلهدرپ كرازاص یک



 و < ۱۳۵ ¥
 ۱ 3 .ع ۰۰۰۰ رداف یدآ هدكنا هکر اقیح ادصر ریت اهد

 E ۰ یدالشاب هکمرب و یراسرد وللوب
 ها یغالو-ف ناحرب هلب وا یراض رعتو اب ز

 ردقو زفر هقشب ندهناکنج هکیدیا روهلکید
 کب دواد ارخود صوصخایو هسهلکید هلتفد

 هلیتروصرارکت الماک یتاف رعتوا هنن رزوا یلاّژس
 هتمقا تانا نخیدلوا شهلاب یریش یعیدهکید
 - هوا شعا قافمسا تاثا هنب رفآ رب وب يديا

 یقیدلوا هناکنچاب ز یللاوز درجنکیا راکردینج
 هدکی دواد هلا یمه-ظفاحوش قد وش نوا

 هدا ز یدادعتسا هناک هتبلا ٩ یلئد ةهلاکنج »

 ۰ یدیشلیبهدبا لصاح یتب رکف « ! رولوا
 ۰ یدلیا ماود ردق هماشقا ےاعت ن وک وا

 .ندنرزوا یشب ریک ترد كناک اب ز هکردب رغ

 ردقوب هکیدلیهراقیچ یی رادص و اتفوا یکیا مات
 ترد چی وا لقال نوجا نادرک اش یک ذ لا لیصحت

 « ودمولع«هناب را قسومیغبدل وا لیصح ر تالعرد

 مالعاصو مان زونه رلسس یغیدراتچ اعفاو
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  4 7هداشتا ییاس ز هاروا كدواد ! هيا

 " نزودرب هلاک هل-تهج یتبدلوا شاک هولت لک
 یشیریکترد كئيش نالید ناک هنشیا » كرهررو
 یشب رک یم هشب رک نالوا هجا كاوش ۰ ردراو

 ال شیرک هملاتاهد وش نالوا یمنکیا ۰ زرد
 نیلا اهد وش نالوا یسیعنچوا ۰ ردیشبریک

 لت هنب رزوا وش بولوا یشیرپک ہر شیرک
 ودیدا كش یک یجندرد ناناوب شاراص
  ۳۹هرکصندهمد2::تاش رعت ەد ۰ ردیشب رک لوح

 رلکلهدرپ هب وش لا لوص+ رولن ول هل وش ناک

 ره هلب وش ید راشراب كره روتک هئ رزوا
 دلو هداگآو صاح دنهاب هن رزوا تیر .

 یدعا۰ ر رکج هل وش یف وا ها لا غارص ۰ رولب

 قوا نزشرد-نفوط یتسمراپ چه هلت یجنرپ
  ۱ردیمسادص ی ادص ناقیج هسا رولب روح ۰

 یتفهراب تاولسص هنفرط تسوا بوش تاتو رکا
 هسرولوا كجهل روس قوابوصاب هج هل وک



 چ ۳ «
 . نالعاهلا راوطا قج هربدنالک | هددعاخ برد

 ۰ ید هدک ا تا رطصا

 هکرد.لمامروط و رک( ندفا رماهدیتقیقح وش طقف

 یزق ییمرارب اضرف هسلوا هناکنحیلصا كزقرک

 تکی دواداقلطمیدیاهشا یراهلتشیلب و هدهسل وا

 لاح همم ندابز هراجم# ۰ یدیازفاب ردقوب هنزوک

 هسلوا شعابهنره نوعا یکیدنلکب كل هناکنج

 هدراه جرد قجدیهنلو هدرازف بو ج# یتحو

 دکنجر هلیبسح یتیلعج هد ینو هسناروط هناراپک

 یرلکجهدیا حایعتساو لاغتشا ؛لردا دع كل هن

 هدیشر ناسنا هردهلب و لاوحا تمیبط ۰ردراکرد

 ۱ كل روک اعلطم هسروشلاح ها هروک كلبا

 یراکذیا به یرازوک ردا ضاع یر قلانف

 ثجهدبا یرح قاانف هدیشر دیاش یک یکجهروک
 ۰ نمهروک ییسل رب مهد رک یا یهدیشوا هسرول وا

 « ردیا یقلت هرزوا قاوا انف به هسروک هن ھ
 نت دن نوا یر اج یللاوژ كب د واد

 یکیدروک هدزف هدنفرظ نوک نوا زوّعط هسرول وا



 ۱۳۱۷ و
 .یدیشلیا رو منوک زوقط ردف هنزکوا ندندورو
 . ردشماغا رورم هدوهب نوک ز وقط و قا
 رت هصبا یفلتشلی اے ز هل كغاخ ۾ رج
 هنانکوم هنابأم «رازوس نالی وس هنسیدنک كرها
 . ردشلبهرکوا یر و باوچ

 ها زقو یش نالید یتمدخ هناح ادعام ندو ِ
 حدق جاقر نکیا ندرلیش یکیدمروک ج نامه 1

 هرفس و هوهف لباس هفهرق نالف نا" قایظ
 رادتقا هبهرادا یک, قیداف نداق یتا یني راهاط

 . یدیشلیا بسک
 یداتسا هن رزوا یتراشا كکب تمکح سو

 هرزوا كمهزکب هزف رپ بدأتم غایب ىلا كکب دواد ]
 یخدهنلا وسرطاخو لاج كکب دواد یکی کیدلی هب و
 تدصن صوصخاب و شرب و راباوج لزوک هم

 دعاقسا نسح هخدلوا یرازوس یکیدلیوس ولاو .
 هدناش و لاح هدهسیا شا,رادنفا لصح ام لت
 [ كث دواد ندنشدلوا بئاف ز ونهكا هاکتح
 یتفیدنالناقنوجما ی رطاخكتهاح سعد رحم هب الی و
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 رلارب لاح همېم هداب ز ردق هنامزوا ندنکجهر
 .دیصوت هدهاب ز هد رد نوګا كمزرسوک فر

 میلعت هرکص ندکدليا رارکت ینیراقب وشنت نیر
 هنسیدنکماشقا وا ندنفیدلوا ناک زاس یکجدیا

 یدلیا دعو هباب ز یتکجهروتک ناک لزوک هدرب
 قمار کار هرواو كرهلک هرادکسا هن یدقلاقو

 هدهناخ هتزخ طقف ۰ یدراو هنسهناخ هتزغ كکب

 یفیدسلوا شعر و هوا ۰ یدلاق تقو قوچ

 نانو شل وا بیترت ندسنفرط رب... كربب زاب
 زویچوا لردیک هنشوقو ناجم عاب یني رابلاق
 لمعتسم ر سیفن یکیدلیا هعیابم هشورغزکس یعرکی
 كمناخ ه رد ینو و یدکی هرادکسا اتسم یناک

 راظعو لزوک قوچرب هاب ز بوقارب هنسهناخ
 هن لوا ندکب منار ماشقا هرکص ندکدرپ و اهد

 ۰ یدلک هنسهناخ

4 8 » 

 یکب دواد تمکح سمٹ نیلحابص ینوک هعچرپ
 هب یاب كناس ز هکیدروتک هنسدلاب كماخ هن رد



mT 
  3 ۱ابقتسا هليا همت ر وص رپ ۰ یدالردر و
 | ىلع هدهسیدیاراو قاتشیاپ هنسهج هناکنجالاحهدنا
 < راولش هعهابیمرف یغبدل وا شاک بویکندننوک كم

 هنر بولبرا-فیچ نالفكلموکن اقبمآ كل هسیق
 هلفلوا شاردیکن الف یزننع صوصمهنراءاخوا
 :یدیشلیا لدت ههباایز

  3اهد تایل قوجر و سرد یلیخرب هزف

 " هجزکااب یماخ هب رد قسرا رب یک یکیدرب و

 هدفدروص ینیدیما جرد ندابز كرهروک
 » ۔ هبصخ ۰ رولا هی رت هنبلا کب آ یلکد ناسنا
 زکدسزسوک یه ۰ ردیلزوک قیچآ تباف قج
 طق ۰ یدلا رباوج یفاوم هبد « رویلا لاحرد
 یسهصوصخح تعفن قجهناوا نیمأت ندزور و
 لاففا یییلناق ید یرازوس وب هب رد ابجم هلیبسح

 نییعن ییسارو هتشپا ؟ رویلپو- یمنوجا ۴

 .ریاکشم
 ونک یتسهتعوا_هّش , زوم < نوک جافرب

0» 



۲ ۵ ۵ ۱۸ 
 ۱ ِ ندناردا هدنسهناح كکی دواد را هناك | والثوب

 غیب هبیدازوا نوزوا كدواد نوا یقیدل
 .  .هیلع هاب ۰ نرسر و هک یدمهلو تامولعم كجهدیا

 - هیالفاص نیز |ندنس ه شنا ی د ضد وب تمکح سعش

 ۰ یدل وا شل

 هدنسهناخیدنک هلا كيد واد ردقهماشقانوکوا

 ۰ رایدقارب یکید واد یدماشقایح ۰ ید رک تقو

 نوچلا كمترک وا ید همناخ ر ونم یرایفمش یکی ضعب

 لردباقسییهطون مناخ رونهکرایدوف وا ورایدلاج

 هنراشلاج ییهفرسشوا ید كنکباغا هلیسهجاوخ
 كن هناخرب ۰یدیا رورکوالاح ردآعابتا هن راشیوق وا
 قوا یسحدرد هد بولو یه زوم حج واهدنجما

 رالصف لزوک ه هسرول وارضاح ید هرزوا

 . تقولزو ک كهللا رالصف لزوک و هتشيا ؟رولیدنا
 ۰ یدل رک

 هلیقرط رادکسا تمکح سش ینوکے ہترااھد

 هناویحر هد ةدراو هرادکعانوجما كعا هلومناتسا

 از ۰ یدتنک هنسهاخ كعاخهرد ًاعیرسوآبک ار

r 1۹ 
¢ 

O Te 
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 اجر یزکقارب لقتسم یبب هدمرکف زکلای ۰ 2۸ ۰

 ۰ مردیآ
 هليا كب دواد رزوسوش زهکیدلیا دیق هارو

 - انطبضرب مات كنهرواحم یک هدنسءرا تمکح سش

 ۰ رد ربشعا زوس تمام و ۰ ردلکد یسهم

 قلوا كح هنوغرب راد هنفیدل وا هدلو هن یرازوس

 ۰ كدلبا دیف تب ردفو هرزوا
 . وک هزب هدییرارق ةن كنهرواحم هنوغن و

 هدايز كب یتمکحسعش كب دواد هسیا وا و سن

 قج هلوا مرح هنر و هلبرابجا كنت ندنکید وس

 بی وصت لکدنکم یی-وه یهدنفح | بز هدهسیا
 ۰ ردتر ابع ندننکج هیمهدبا

 ییدصک وا دن وا لاح ر هقشب نایاشهدیق

 یجدك دواد كل تم > رش نیاح اب ص رە رک

 هتشنایدلک هنس هناخ یدنک هدلاح یغیدل وهدنرب ار

 < ؟ رو-اوا یدک | زسزر زسزپ » كار
 ندکب دواد قرهب الشاب ندشنز سرب هناتسود
 تاذهدههیایدشلاج هماتامواعم راد هبههک وا



> ۱۲۰ + 
 ۔ هانا هم ندهن نوعا یغیدلوا شلک ندرمحم

 هسا زسه رت ۰ روید نودلدا دع حراخ ند

 مب اما رول هالشغاب هبموق یکلزس هی رخ كنا
 رسم رب اهد رنالوا بوم aî ماوقا

 هنس هن رانا یرات وب ندید در وک هدیفیدلوا

 هس رب نسح هدر زو 4 حو ° روید زه> هال عاب

 دع لهي ر ۰ ردقو هده رءوس هسلا قو

 نالک مزال قللاص یسهراق زو نوجا رلناشلوا

 راکیت هدهسیا الرت شو رب ۰ ردب رب ندنائیس هصن
 مش لدسکا ف هنره ۰ ردشماعا البتسا

 ۰ روید

 روید زک اکو به هزس یرلنو
 ؟ یمه وا

 ردیف و هد قح كاک وک مه ۱ مدنفا توا

 فوسلیف نب ! اغوا مه یرلنا نب
 ندنسادص هداس ز ۰ مدارب جهش زوم ۰ کد

 طقف ۰ یهدیا مکح نب یتفیدلوا قوه راول هتشب

 غیرد زکه سیا سرا تعدخ هنره ندنب آ مدید همه

1 ۳ 



 ۰ مردیادیما هد یمغچ هی ج ناوشپ هد ۱

 ی.دنتحاب ز اتاذ ! مدقا مردها رتا
 نیست هزس یلاحو مدصقم ندقجآ هزس ین
 ملع اد-خ ۰ یدا لکد هدكمريدتا بیوصتو "

 هلزس ۰ مدلی هاب وس ره هر نران

 ردقوب یملاح همدآرب مکیدلا دافعا ا

 چه هقشب ندزس مهسیا رولپ هیلی وس قرەناطوا
 ندنوبهدیمج هم هیلی و هلتروصرب جه هب هدسیکر 3

 هکلب ر ةهج نم ٩ م هیای# ۰ زکسرولیهدی لالدتسا 7
BI:یعدنک, ندلاح و نالک مزال كعادع تک الف هوجولاب تر  

 ردا سفنرجمداهروک ندتانکم یکلت هراتروق
 یلکوک ۰مرویمهروک نکم مچ ینوب طف مدیا
 نایصع اکب ماکوک می خب عن ندادوسو
 . رویا

 ٩ رویدلا ینایصع هرس زکلکوک د ۳

 1 زک هسلب روياب وس رب هنر | توا ج 9

ECهدواو یفید-ا وا قرف رب چ ندنراهقشب هد ناخ  

 مور درحم هدلاح یفیدل وا یلوصحم ا ا

 4 نوش E ی ۲ مک

1 1 6 ۳ 



KITE F% 
 ہوا موب هلن مامطنا ید كمدآ لماکر یک كزس
 ' ندنسهك ہنر میه هرکصندفدل وا كحهدا تمدخ

 ناح ید رازو س $ تك _هبلناق ید ك دواد

 قرەبماقىدرةلرب ا ۰ یدهلکید ەغالوف

 رویقار راتحم دک و ےس زوس ۳ یکیدت سد | یکی

 بوبلب وس ردف یعجوهیلپ وس تیام ۰ یدا
 هکی دید اعم لکا مرا وقت وک

 ندزک غیدل وا شمر ولکوک هن زق هلاکنچ رب --

 یادوس اعوا و ۰ ممد انس الرضا ی رس ییال وط

 ندناب را بلق فعض قح»ردراو هنس هح رد تنج

 یزک شف هن اما ۰ م ردا ےل ہت یزکغید۔اوا

 یزکب شن یش مغج هبا ےب ۰ مه روک نسج

 دوا ۰ ردتمدخ هزکو زرا ن زسکشا نیست

 معدل وا روبج نوا مگیدوس یک مدالوا یزس

 دقتشم زکهسیا سیا نامزهن هیلع ءان ۰ ردیشرب

 لزوک كب یمادص لزف رار هلکنوب ۰ زرالشاب

۲۰ ONT TE APO TOIT PEN ME NT 

۳ ۷۶ POR TROT 4 



 مکیدلک هشایو نب هکزکسوولپ ۰ مولا و
 هیلکلا اندام كنيم نالند هثالع ی هد ۲

 هبادوس كلبا ۰ ردعش وپ قرهلوایسیحنابسب یمیمح
 هب هاکنجرب یب هد مزان علاط۰ مدلوا راچ ود هرک وب ۱

 هلب وا طف ۰یدایا النب هلروص كما نوتف»
 یکشاک ! لکد هاب وجاصو الصا هکادوسصرپ
 هناکنجر ار ز ! یدیا هسلوا شلوا هناب وجاصو
 ٩ رولب هلوا تفلک هن هدنلارص و تینا كن زق

 ۰ ردیعادوس میلعتو هبرت یزفوب اداوسیک دن طقف
 .ریدشنب هللا وا هدعب قرا روا یشآ رب هجافا ین رب

 ارورپ یاسر هل وب هتشياو كعريد یءوبم مکید
 ِ مرویتسبا كمربا هار هن 3

 هکی لاو شۃاچ اقلطم وب كب غار مهتشنا
 ۰ یدنالک | ردق اکب ینقارم نالوا لصاح هدملک "

 قامو هدهسیا لکدیشر قجهیفلواقارم اعفاو
 سین رول یرغو نوید اک ]
 هن دنسومان كمايلباف هن هل مثبشت یکدنقح اب "

 _ هله ۰ منا ندکجهیمروتکل لخال۔صا هزئور



 نی ۱۲۲ ¥
 .مدآ شعالر آهرب رپ هک رج ۵ ندنع هاخ ت کح عش

 نامزرهبویلوآ مظتنیغ هل وای رات وغ هد هسبا لکد
 كقأ م هله «یدیا ربا تب وغ هاب هدعاسم هلا ربخ

 هن ره هکن وچ ۰ ردراکردیغج هلو اهدکب ما ریعوچ ا

 شعب باغ قیزرآ ردنو یکی کیا كنب ردا نیاتردق
 هلیسق روق ندنناکرح هلات-رب طارفا ضعپ هدهسیدبا

 شمروشودهقارمرب هنب یقاریسمک یکماشقا وب
 ۰ ىدا

 هزرکصندقدلغاط یرارفاسم تکب دوادهصک وا
 ه یداز وا نوزواراد ها زهلا دواد تہکح سش

 تك هرسو «یدش رک ههدحاپمو هبحا صهر

 یرببادت یدنک زکلاب ن زسکعا مورح یب هسک ر

 اب ز یناقیلدنروک ینغج هیءهلوا تیةف وم لان هلا
 فا زعا هکبدواد هد نس هناق شام تایسح یکهدنفح

 : هکی دید شعد ردا

 هلو ندقلوا هدنمام مرد مب زس تس

 دل وا مداتسا جد هج هسفن تعنصرب یک قسوم

 مرگ یزس نوجا یظعرسر یهدع ورد ندزکفی



3“ 
 قره رص زارب اب ز نامز یر هات ادو

 "یدهلکتا ید 

 ارکر نامه تہکح سا ناقیچ نداروا "
 كکب دواد یک یکیدش ككردا كرادت یاودیح ۳

 روسنلک | بابحا یکیا رب ۰ یدراو هنسهاخ "

 قرهنالکا هکب یتنیلوغشم یکنوکوا ۰ یدا
 یتفبدل وا شلریشآ هنسهناخ كماح 4 رد هدكنات 3

 ؛ هرکس نک در و 4
 رارب هاکزس نوک نوت رد مرز ا 8
 خر ردها اک رر و 6

 ! لهردنوک "۹

 یذنک اذ یدترغاح ینیسیسکب ها 4 7 ۱

 كب تمکح » ندنفیدلوا مولعم هبیجکب یرقانوقا
 ید هصک وب ۰ یدبا هدنسهناخ كکب دواد نوکو 33

  دیمدلک هک وب هیلع هان ۰ راروبتاک | هحئابحا ا
 . درر یخ و

 یمهج ردهج هلجنامزینیدرا و هغانوق رخو 1

 اعقا و «یدل وا شلیا مفد قارنالواشمراوه 420
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 . . هدیفح كوب ۰ رلیدلوا نونع هلبسهدایزكب مه مناخ

 هلا هوزج یییذ-ل وا شمروس كنسهن نداق

 اب ۰ یدروتک هیدنشاك كره رشد هوهق هداسرپ

 ۱ نوعا ینبدلوا شلیب هرم لزوک كب یتهدخوب
 E تا .یدلان رف آلو, هدرب

 هناییاس ز كب تمکحسعت هرک-ص نده وق

 VT ی ی ی

 ۱ : هکیدبدقرءهرغاج

 ۰ ردسارو دهاخ كنم اس ز هتشیا =

 - هیلی وس هنا ه رد ینا كهسیا ردبا وزرا هنره

 هرکص هلي هسلفیص كناح نوک جاقرب ۰ كسکج

 _ ندنفیدلوا مراشیا ضعب ےب نب راب ۰ كسروشيلا

 : مروروک یس روک نوک رب و۰ مکج هيم هلک

 یک یدالوا یینس ماخ هب رد ۰ مزق یکدالک |

 هن ر راس وه عب وس £ هفاب یدیاه ۰ ردکحهوس

 ! قو قوب نوجما كنس كهسیا رروتک
 یکی ید هب رد دردا عادو یمناخ ه رد كب

 رطاخرد هر ندر یموزلو اب ز هد هسا یدهلکنا

 ییدنفا ك جد زف كحوک یکیا طقف ۰ یدعهدبا
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 كنه ردەدراەسيدبا رازفجزقهدن شب یدب یرکیدو
 تیاف ندنرقدلوا شلوپ شروزپ هلی-هیرت نسج

 ثالبا یبهرفس هقفازفا ۰ ید ارات روو
 ندزودنوک كنب رهن نیداق هدلاح يراکدروک

 ردفوا هلي سهرڅ یمغلوب شءرکوا یني یدک
 رب چیه كب تمکح سش ہکزایدلیا ماصط لزوک
 ۰ یدهلو یبراروصق

 ررویلو تربع بجومنوهاابز اتو ۱

* ۳ N 2 

 ردفو راةجوچ كچ وک كی ندنسردنک ۰ ىدا,

 یمید-نک هدلاح یراقدلوا یلروط رابک یلشاب رغآ

 «یدالشاب هكا ایح ًادج ندقعشیلب هنس جیم رام
 كلبا یهرفتیس هقنارفالارب هل و دوا طقق

 کوب هنسیذنک هطواو ندنغیدنلوب هدکعروک هعقد
 كنهرف-س ندنفیدلوا شمالدیا یدرقل ر مه راد
 هئیشره هلاحره رارب هلکغ وروک یسیمجکكي

 ۰ یدیا روبهزکب شا نتجت اعونندقعشاش
 قمالپوطیبهرفس اس ز یکذ رایدقلاق ندهرفس

 مهاکوب هم السا هکعا مد رایهمناخ هب رد نوجما



> ۱۱۸ ‡ 
 یدعاخ ه رد اقاو ۰ یدب وا یکتا ك.نداق

 قرهنل و هدهلناقم نسحهبد « ! مزق هللارفغتسا »

 : هکیدیدك هيلع ۳3

 ندنسیدنکهلب و رازفرابک یل هی رت هتشيا س

 نب رفآ «رارپ وا ینکنا ای ینلاای ًایظعت كنب رلکوپ
 ا عج هک دلم اكا لزونکرب ااو
 ۰ مدناننااتدام هککج و دبا

 ! مدال وا نوسعا لوبق نوصت ته رد

 لزوک هل و ؟ رغجزف لزوک ردق هل هللاشام

 هزم نب * رولوا هدن رب هدیرارکف یر ال ةع رازق
 اهدندنرازف رارارک زکقاب ہد عهدنا هے رترب ینا

 ؟ زك يەزلوب زكسيمرولو یلهب رت
 نالوا شلدا ندسنفرط كن تج هوا

 كنيلاب هجوم تاولعت نانلوو شارب وو فی رعت

 هفنارفالارب تالیشک شب هفلشاط یک هدنناق تلا
 كب زمیچ راع نداق ندنفیدلوا شاروق هرفس

 "ةلج یسهدیفح كچوک ییاو مناخ هبرد اب زو
 نوا یي رب كرل هد یفحوب ۰ رلیدروتوا ههرفس



 نم تل

 . ییتربسح زف رازوسو ییدن نا ضف 3

 وراق هش زو كکب تمکح قرهلوا بجو
 ۰ ییا رویلبامنم یتریح قنا یتیسیدنک ندی "

 ةيرورض مزاولییث نالبئد ناسا !اب هلپ وا 0

 همتا هفعاص بوکو س هدر هرکص ندتشیمم 9

 كنلغ وا ناسنا زفجزفر لهاح زسهب رت ندیانظ
 رزو-یلام هنسهجردبا تل. یناسنا هلب و ندنناسا
 ه رو لا.2حا لصن هنکجهلب 8 رد

۱ « ۰:۰ 

 قردشانب هنسیاب كماخ ه رد ندنهرط زکد
 سعت مناخ هب رد نامز یرلکدریک ندنسسوپق ىلا
 ید كکب و ییکیدهلکتا یب یدنفاكب تم
 ینکید تس وکم ضاوت هنداق هد «!مدنفا هارفغتسا ۶

 قتلوا یثرب یکیدرو-۲ كالبا نو هحروک ای
 : هدهنسیدنک كم هيلع هان ۰ یدلیا قلتهرزول |

 ! بواینکتاكعاخ هب رد ! اب زمهقاببوا س

 نر سن هلو نادیم هفلفشیار نامز یکیدید



. ۳ ۴ 
 8 ج هلوب لوا ندتجم نوا تعا هيد

 م رابدني هفناق هدة نوا . یدیشالک | عج

 ا لا كا هب رد هدر و

 3 ۱ ۰ رایدلبء راو
 8# ۶ هسیا رار روک هنره قا وق لای هدلو

 هب رزوا رانو یتتقد رظف كنار ز تمکح

  یدالواناسنا به راب یلاع ردقوب ۰ یدیا رویلیا
 _هدژرب لزوس؟ هل و طقف بولوا شاباب نوا
 لاکا هدیسەب رت كناسنا نوجما كلت هروتوا
 ۲۰ + یفا رویلیا ہفت هت یک هلکمزال یمعا

 اخ یعیدلوا فر ناسا ید مو نالئد

  .هب رو یزئلاهج یبس كنسل وا رقحو لیلذ هلب وا
 : توقف . . رویا ضرع هد رظن رق یفیدلوا یرکلرس

 ردا رد یموعهن درزوسو اب ز اب
  یرویز-وک یییدادعتسا كلعت لا بەي رت نی رب و
 م ؟ ید

 یار اد حب رب و مکر مو

 ےک
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 1 ۰ یدیا رو ,ةروف هد دو اس :

 "یاد هک یدبا روتسلا ناو اذه عم 5
 یمیدنک ار ز ۰ نوسلیا ظعو اعاد ۰ نوسلپ وس 31

 دالا هکمداکید جد زو هدبویلب وس زو
 یاب ز ز تیدج نالوا ضزام هن روط ناهز 1
 "تتح قرهترافقیچ نوتبسب ندسلاح تاهلاکنج -
 نادم هننسج نالوا كح هل هنل وا دع یوا ۱
 ِ یدیا روح ۰

7 
 هدنس هم ناب وج رد هذجم ؛ نوا تعاسم بس ۳
 ٩ : هفد جاقرب | دز ۰ . رايدلا و

 رب رکج ېک ٩ نیرویلم ا کب > ۶ 1
 ê 8. ؟ ردیقازوا ۹

 ۽ یدنفا كب هدهسیا یدید ۰
 هلتفاقوب یس ۰ ردمزال كغك مک زار 1

 لیدت یک فایف 40!اشذا ۰ مهروتوک زودنوک هیاروا
 هصک زودنوک یر هنتفا يق مناخ ۰ مل
 ربارب هلبا رانداق راس كە يا رسيا نامز هر



 دک ۱۱ ۴

 -هناخ ییصاح رارانای لس رارجما رار لصنرارافلاق
 تمدخ نوا كع رک وایرلنو ردلصن یسهرادا كن
 هلءاعمد رزاصا هداروا اکس ۰ ك کج ەدا جد

 ۰ كسکج هيا هلماعم دب هه هد نس ۰ رازما
 هلبا رازو-- یلتاط هللا موزوق هلبا ماج هسکره
 هدزات ؤط یمرازوس و رکا ۰ كسکج دبا هلماعم
 كج همر دلب هبهسک یفیدلوا شک ندلاحرب لصن
 مکج هوس ردقوا یس كهسيا روناروط هدرادجرد

 ثسقجهشاش هدنس هک کجهدبا راتګ ردق وا

 ی راکدید# كسی رو الک ۱ یم راکت وس لس
 ٩ كيمعج هتوط

 «:تج باب یتسپه ۰ مرونالکا یتسپه --

 | ,ماضیتیپ یتبچرب هلدرکچرب مهرد یکیا هزم هل وش
 رگ ر وک: هد رس هد ع هل وا یدنفا

  ندنفیذلوا شایوسقرهترف هن یرازوسو اس ز

 قبال هربف یلشاب رغا هدكغلقت رق وب تمکح سش
 . یذیلب وس هدهسیا یدالشاب هغتالک | ییغیدلوا

 هزت دیاش هسا رایو هدهءذد رب یتسپه لرازوس
5 



 یلهس ر یرب- و نکل روی د

 س الصا هن تی امزینیدلوا بول ا

 مب هدوا ی جهت ز هتل | هس ۹

 ۰ ردربغت رب هنس ەج هلاک اج هدب یک 3 ؟یدمروما

 ندنسمال وا یک ,یکیدتسیا ید رفت ت 3

 ا كالیااهد هددسبدیاروبل وا سونأم ایت و
 ییفوج هب : ناسنا كن هناک نجر یهدنشاب یلانو

 ۰ یدیارویغا وحم یب دیماه كرهنوشود 3
 .: ىدا یدلیامود اهدزارب هدنایلعت

 یهو ی دخ هب لاب ثلکج» دیک 7 5
 تمدخ اکبس ارش نکا ِ تي

 5 ید تن "ٍِ شل طف ۳ ۳



ِ NF 
 ا ۰ راردندناط قیجا ىراةوج لا كرانديك

 هدتا دیلقت یی راروط ی : راموروق هدر لنا"نس ۰

 نالوا بیع یکی راع انعو قلانشآ هرظنا هل وا 8

 یراهب رو ن اذ  رکب جلب ینب يلببتک رخ 2&6 ۲۳

 كج هلب هروت بور و هدنوکرب .٩۱ ۸5 ندیدع
 یدقش ۰ مروبلپ وسهبد نوسنلو هدکغالوف نوش
 یقتلعتم کب هکرکجهرونوک هیلای رب یتسن ندارو
 ىلە رت كاما ربقف هو ۰ ردب_سلاب كنبداق ربسقفرب

 تیز زاهد وک هی كلباهدار وا نس* رد داقرب

  uهدندنآ ۰ مجهروتک یسهتس واهش زوم هدر

 قالساط 3 . هل وش ۰ كسکحهدنا قشم زوم

 ۰مرولب ن یمغج هبا هن هدد رک ص ندکد ر وک هب رت

 رلسالا ۰ مغجهاب باوثا ردق كکیدتسیا کس هله

 قس مکید- ایا وزرآ كلبا زکلای ۰ ےغج هلاهدراتنب ز

 روت وفا رغاقرهقارب یغلقشیلب هج هناکنج وش

 هک ۰ ردكغلقملوا زقرب
 ۔ کنچد یا رويدا تقد تکح سعش

 كیا ز هسیا رای وس نامزهب یی زوس « كلەن



cn} 
 . ردیلماقاب هل. هن زو رک را الوا ؟تدیبرولپ :

 رام هوا صو صخابو یفقاب هنزوتک؟دارپ
 «ردیلیاص بیع كویكی یقفاب قرهشیلپ هنس ەچ
 هسلوا قجقاب هصاتقد هنسبدنک تکرار داش |

 بوجح هتشیا » ردیلهیدناهرب یبرازوکًابوچ حح
 نانلو هدلاح نسهسفو ۰ راربد هنالوا هلو هبدزق

 . روالک ۰ زا رابتعا هک هبدزف قیریصهزفر
 ؟كیم
 دیا اباها مکب مرونالکا 1

 یلزا یک رلغاخ یلعوروق ناروتوا هدنجماهرع
 ٩ یلکد ۰ ردبلوایلادا

 | توا

 هرلکب ضم) هکءرویپ روک هدیرانان طقف سس
 -ررویدنا هلس ان ۰ هند

 ۰ راردشاط هت هتفشآ زنا ب

 ۰ راروبدا یرلا-:و یراقوج لا ام رڪ

 * راروب ردنوک هلیب هرافیس 4

 یرانوکر ازا و هیج ههناخدغاک اناذ -



 و ۱۱۰ +

 ۰ ردیلهامروشودیکتیف یکردق یدنک هلبارازوس

 ارزو اما یدبا رو هلکید یرازوسو زق

 وک ۱ هلن یرلواهدننسمت رهقوا ینتح

 آرم اقام كب تمکح سم اذه مم «یدیا
 هک دنکو  رارکت رارک ین رازوسنوحما قعالکا
 ز هکرد-ق لوا ۰ یدارویلب وس قیجااهد

 یرازوس غیلب و حف ی نهب حا و و رج هدر هج ردوا
 رد وا یم دکر یکشاک ۰ زاک د ردتمم هغمزاب

 لس لصا ۰ لدا هسلوا ردنقم هکله ر دشلهداس

 و هد لاحره ۰ ردو یث نک مزال كلئید حنت

 راسو كناب وادی رازوس ج ست هدارو
 هدشزاب هلیاسل لف هدییرازوس را هن کنج

 د ندنفرط اب ز هلرازوسو نمرثراق ندزمبدل وا

 رحصق تروص یهدرهجرد كحهلس هلیشالک |

 ۰ ران وسروم لیک ی رایدنک ییس

 هداطءا یتزیلعت كلیا ها ز تیکح

 : هک ید,د ردا ماود

 ردیللوا لصا زئر نالوالزوک ردق كنم
۳ 
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 هدافاو هويش نالوا سوم زا ۹

 ازا هدایز ندنموزل ییررادم فرح كتاک تب یا

 :هکیدیدال لوک ودقر هلی فقره
 # مک ١ نب مهل هن =
 و تم مرا

 ۰ مه وم ن ۳ ام نیا رو ۳

 هطزوک یکرازوک یکرلفالوفنکل ۰ مهرب وربخ فا

 لزوک كب نس هکلی الو ! هلکید یا ینب ۳

 1 كسزفرب

 راک نوش ۰ رویلی وص لب وا سکره --

 ۰ راروینآ زو اکب ۰ راروینلکا هلع رایدنفا

 ! هاوس یرایدرقل بیع هلب وا ! صوص --
 هدلاح یکیدعم اما كسلزوک كب اعقاو ! هلکید یب "

 هراب شب كللزوک و دنس ! لپ زق هاکنچو
 ۰ یلءاسدوا قشیلب یک كنس زق لزوکرب ۰ 9

 هنسهجزسزو . وا ل م



 ر

#1۸ % 
 ردق هغیاق یمهتشذا و یشالنا یا هرکص ندقدلاق

 هک رغوط طقف ٠ رايد هغیاق زتهلا كیالردا میش

 نایوجح تودنک هتسهردهناخ دغاک « رب رکے وادکسا

 / راد درج دز رب و

 ئا ز نیکح نت ردق هبه خاک هارو

 و کد رايش ردو و a 5 دا هن زوي

 a یا یک ی مر یرلن ۹ هکیدبا رو ابا

 ار بدن ات سا لک ورع نوک
 تلکت ره *  نه زاب قح هسملوا ش ندا قمزا

 وا نالوا صوص هکله زوس دق دا هنز و

 هددسیدبا رویلپ وس ریش قوچ ر و روت ریص هلل

 یدنک بویمرب و قالوق هنسب رب چه كرانوب كب
 :یدنا رومنا وب هدلاحرب شااط هنالایخ

 بوة نداق ۰ رایدراو هنسهعشچ ناب وچ
 ۰ یدئاب هراغیسر تك «رلیدروتوا هن رزوا نج
 : هکیددقرهلا هنسوش زاقییاس زەدعد

 هدوزرآه هدراکفا.ه هدکقح كنس ! اد ز

 ؟ یلکد ۰ كسزلب ىهغیدنلوم

TT NEیا ایر یر  



 . اعت اهد زوم جاقرب هدنةحەب ور یراق یکیا

 هشولوس تہکج سی هدهرص یراکدلیا ی

e 1یسناک ناف مص-ژاس ۰ نکرد« 6 یاینهراب وب طقف ۰ رد هدب نوا یفلنآكاب 1 2  
 هدمل هرا ید ادعام ندنفلبآ كناب ز 2 ردندن ۳

 ۰ مالثوب یزمم
 یتییرازوت كن هاکذچ یزو- هیدیحج نوا هدآ

 .هلب ینکجهن وس لصن ۰ یدچآ یک یھ لا "
 دسر و هدب شب هدیآ هنسبدنک ارز . یدا روم |

 یتسهبیدسیج نواهدیآ كنابز هسیایدعم ۰ رولپ تنم هئاج ییا راکتدخ هرزوا قغالتاف هتهدخره
 ندنفج هلاق هنسب دنکی حد یحن زاقیدنک !دعامندقدلآ

 . ید ًبمطق هنفجملوا نیکنز قترا
 هدنیوک كب ىلع تمکح سمٹ ردق هدردتعاس



 هو
 نان ش ولو یلعوا یچکبش یسامرتسوک رثا
 كب حابصلایلع هدرب نكيا شّعا فسأتم هصبا
 ۰ یدلوک یزو كن هن اک نح هحرب ویلک یدنفا

 وس ۰یدناهدسلاحر شوشب تیاف یدنفاكی هدیه

 : هکیددهشول

 بولا ییایز نوکوب ! افا شولوسیا --
 ۰ مدلک هکمروت وک

 یسپخ ۱ داد ! مدنفا كنسەدز —

 1 كنس

 هدبوقاب همکیدید مکجهروتوک بولا طقف --
 نامزهن ۰ زکییا نظ زکسکجهیمروک اهدرب یابی ز
 قوچ كناب ز ۰ زکسکج هلی هروک زکه سیا رتسیا
 رامتح و نیکنز هدنسهاس كنا بوروک ین راکدیا

 . زکسجهلوا
 ! مدنفا زردبا رکشت س

 ندنرلهب ور لزوک یدنک اب ز هتبلا س یلزا
 كنا ن هسرول وا ما وا ؟ یلکد ۰ ررب و هداکب

 ۰ مرواوا یضار هنب رلیکسا

SLT صو Dn 



 هو
 نالوا صوص هن_-هناخ یدنک كرن هغیاق هت ۹

 .یدفیچ هنسهلکسا قج هلاص ربارب هلبا هیلاوچ
 هدن رظن ثلکب مار ییحهدندز قلخ هناخ نوت

 هیلاوج رب لردیک هنهطاغ یدنفا كب نوک وا ید
 .یدلیاص شّعا هعیاس قانچ قابط یسولوط

» ۹ « 

 یهدن ء وصخ كنا بلاغ زا كتمکح سش
 دغاک هل كکب منار قترا هنرزوا یتراهءو تّفد
 رنکل زی وصات كنمهثداح یرلب اف هاکنح و هناخ
 ٩ ایزکس ردا مکح ییفندناسا

 رها ىلع هنب حابص یستربا یلناقد هکوبلاح
 .یدبا شمراو هنب وک كن ىلع قرهنوط قباقرپ
 شەهاتوط ندنسهلکسا قحالاص یفنداق هعفدو طوف

 هلا قباق یکیدنب بودیک ردق هرادک سا ۰ یدیا
 قباقرب هفشب هداروا هرکص ندفدقیچ هن رازاب قلاب
 كما بثاغ زار هدو هتشبا هکردشغیک قرهتوط
 هر

 نوکجاقر كندنفا كب نالوا لوذبم یتاسحا
 “ك

 ی ۳

E me009  
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 نوجا یمهناخ كعاح ه رد لصا راش یکیدلیا

 یدنک ندنفیدل وا یسهلیس و لرلیشقج هنل وا هعیابم

 یسواوط هبلاوچ كج وکر زکلاب نوسحایسهناخ

 كغاخ ه رد هدلاح یکیدلیا هعرابم نالف ح دققابط

 کات هرفسر ما كلی شکیلا نوا یمهناخ

 قدا لاتح فن رزواو دن رانادععش هکیدلیا ةعلابم

 یناصقنرب مج ردقه هج راو .هنب رارولل:قج هلی وق

 ` یدباقوب
 ! هب رد هګ رعوط لر ەتلكو راق ر ییایشاو

 هتفک وب ملاح »اخ ۰ یدراو هنسیلاب كیاخ

 تمکح سه روهدد ۰1 وا آ یدیا راو یکجا

 : هکیدید

 دن مزال كنا هبب رت یزفرب یک ا زج
 زکلاب یرانوب ۰ ردراو جاتحا لوب كب هراتغاکو

 یرلنو هلزکتمه هلااشنا ۰ ردلکد بواطم یسروک

 ۱ ۰ ردکع هن رک وا یسیدنک ید یمءاللوق

 ندکدریو ید یتاجلعتندا اضتقا راس هه رد

 یدقلاق هاب یکحهروتکییاس ز ماشقا نراپ هرکص



E Ea: 

 و ۱۰۳ ‡ 3
 نونجا یقمالکا یکجهمع بوت

 یدربدلاص یمدآ یک درب ندن راہ ع هعبطم لاحرد

 رادکساهح رغوط كنذاق هدنندوع كمدآ هدهسیآ

 نم ق هلا یبرخ یفیدلواشع هن رواو
 .ید)لوا

 زمیچ رافیج هرادکما تیکح ست هکوبلاخ

 هنسیلاب كعاخ هب رد ندهرق قر4 وط ناو يح رب

 لاکا كفاخ ه رد هدنفرظ نوک وا ۰ یدراو

 شءروک شبا ردق 4 هدن صو تخ تاشورفع

 یاس ز ردت هنوک چوا یکیا قرهالک | یتغیدلوا

 یدنک هرکص ندقدنالک | نک هلبهروتک هاروا

 سعثهدبولکكی مار ماشقاوا هک یدلک هنس هناخ
 ندقاشوا ینکیدلک هغان وق هدجاقتعاش كنمکح
 هنسهناح هحم رغوط ندرو او نامزیکیدلیا یقح

 ۰ یدعهدیاههش هنعیدل وا شقیک

 ضعب دام هنقاط هرفس ینوکیمادرف
 كب تہکح سمٹ نوا قااایشا كفن قافوا

 ههیابم نوعا یسهناخ یدنک ۰ یدک هبهطلع

1 4 

 هر

 چ سو روا



CITE 
 ید شمر دنانا ید هناح میلس ییح ۰یدیشم

 دوا طف بوم هانا ك غار ی هتزغ زکلا

 «یدیا شعوروک شعاب
 س نوک یهجوا كنناقالم هلبا مناخ هب رد

 یجوما هلولات ما هدکنر ہا یسهدقنا لب تمدح
 ههنا هت رغ رل وضهبار ز .یدنیک هب هناحهتزغ

 ام شن مه «یدبا ردبا لاغتشا هدهلناب شن كردیک

 اکے اا یہ ۰ یدنا یک هدیرادفا دی

 یو قره وف « تمکح » هداك « یسک « زکلا

 سما رکید دنسهلاقم یعیدزاپ هلا اضءا رب هيا هرک

 ھام رب فیطا لردیا ضازبءا یسید؟ هنب هلی
 . یدبا رايا نونغەدىرانابوقواررامبح هاديه

 . لاعتشا هد هناځ هتزغردق هنتف و یدنکیا نوکوا

 .هتسهتشنا ینکج هک هرادکسا قترا هرکصندکدلیا

 هششیک وب ۰ یدلک هبیرب وک یدقلاق لرهرب وربخ
 - هتشناارب ز ۰ یدبا رویقاب هنسهقرا چیه نكح
 .هساسح یکجهدناقوس مدآ رب ندهقرا اعلطم كنس

 هتک اق كن رردار ناف غار اعقاو ۰ یدیشغا

 2 تو ل

Oو  Eنا  
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Eللساناق یلدوب:کنوسناوا ادتک | هل حاضر قح  

 هارد ثا ریم راس بوا وا لدتعم قا م رھ یلاح وج
 e ومش هدنرمشءز کلا ,ااع قود ىكى راقھاب
 وخ نمسك وي كا كنن ام . رداکد دن دامتعا یتیدقاو#

 هدر ۰ رکو کک
 هکلجروع هفزوش ارم هکرد را و یعهط وا شو
 هدسدتن مش تول واو وک رس دفاک ك تا وداع

 یهاکتسد هنروت یسهنک ام ابنالپ وغرو ینهنک م
 یی دق ریافراتدام یمار وا هلب راه: هک ام كتف 3 قافوایک
 یلتعاص هدهش رافو ىلناق لد نداد دنلوب هد ۳

 یییشره ردق هرااوصنوف هرادصاع ندري
 لاعاد لادنص رب لزوک هعفدر تح “رال
 . رد

 و ی» 44سه ی راد راق هناک iجو هلاخ دعا

 یقیدلوا شا بلج ید رظف هد كس :دلاو تل
 ۔اہقبچ هب ی راشط ندنس هناخ نوک کیا هل و هدلااح

 كنلغوا یسفلکا هنب هب هضناک | یزامزره و یسخ
 ريانا هزفه:داق یتفید-اوا لدبنرپ چه هدا



 ار
 3 هتک اتق د فرصه ر هل وش هکر دید رد وا

 ا هب رد ردلکد مدآ رايب ییانک ییاسح

 وتلا نوازکس تیام هدا نوعا هراداییسهناخ

 ہکمدار نالوا كلام هداربا ردف یسیدنک بول وایناک

 درو سهل ییسمامهدیا ا هفرصءر رد هو 4سلا

 ےس ی اہ د هلسا ریل نواز زرکسهدیآ طعف ۰ نم هعبص

 یتعأم رک نامز رب 5 ات تا A ك اف هب رد

 ۳ مهم دن وس هلاک یعاخ هرد هدو ندنفی-لوا

 مزد ابا تفو رااەدرانوک راس #ِ

 ناجح جد نوک ی هن رایک ینیدلواش ری تق و

 هک وز وا یدنب هصباسح وشماذربا دو رط ر ندُىس

 a هدن ر وص و نفد را ظنا نالوا شا

 ۰ ۹ ردشعا

 .یاز هه هداسعلا لع لییکح ست هدودسا ز وش

۲ 

3 

۱ 

ّ 
1 
۲ 

3 
۱ 
3 
۱ 
۱ 
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  7 8 9در یعیدرو هدلاح یتیدلوا ب

 ییروایهدا رارصا ردقوا هدن ربا وج ٩
 یش نالوا ب ولطءل صا ےس دب رب كنارزف

 مظتم هد رل وا كنهناخ یعج هلک هيلع هان و نهج ۔دلوا كمریدتا ر لاح كل هاکنچ وا هنسیدتک
 هب رد تک سش ندشنکیدلک مزال یلوا رب وب
 هلکنو كرهرپ و وتلا یناس#" ددع یمرکی ها
 وش «یدلیا صا یتسلوا لاکا یتاش ورغم كا
 ندماوا كجەدا عانقا هدایز ندهلج ییداق ما

 ؟ رداکح> ۱

 هنیاق رب ندنسیلاپ كغاخ هب رد تح ن
 هسیدیآ هدک وس ردق هن الق نامز یغیدلچآ ر ەتچ
 تیکح سعث هناخوا ههقدنلو هدنسهناخ یدنک ايق |ړ ز ۰ یدیا هدکخ وس ردق وا ید ماح هرج
 داع هکب جد یمهرادا قرەلياص یمهنأح تک
 .یدبا شا مکح شمالکا ىج هل
 هنز هد تک نیکح كم !هرادا ی هناخو اذ

 ینایسحیدنتحاربز لز وک طقف ای یگ د یشر یټیدفا

E Sk 
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 هکیدنالک | هرکصندهمدقه رب هدنسداو كم ید

 یسدنک هده سلا قحهنلو هدنس هناح یدنک اب 3

 ۰ قجهیملوا مدمش اعطقو الصا هدهناخوا هللا اب ز

 ا علوا ق شام ندزو و هاب ز تح

 یتغیدلوا یسهب رتو ملعت زکلاب یدصقم ردا

 هاب و ماخ هب رد ا-هقاو ۰ یدال داب هنیمأت هن داق
 ۰یدنالکد ندرالدهداس كجەر و قالوق هرازغا

 لا یغلفاوق زغ [ یتیداق ید تح سش قا
 اد ترو کاج رک هجر دلا

 وزرا ځد ییلاصو هدردبا لاکا ییسهب رت ككزقوب
 هدكمهدلاو یم وژراوا مدسرولوا كحهلبا

 كمرتتس ودهدنناب كم هدلا و یعدنک هن ی رس هب دسف ون

 دلااب ز ندنهدنوا شعد « ۱ ما هزابک هدندزن

 هعوقوهدنروضحیدنک كمناخ هب رد اعاد یتاقالم

 مدنا لوقا یرف هلا دزوا یسیسانسا طربث
 ۱ یدل

 ا ۳

 هنتعفنم یدنک هداب ز ندهلج مثاخ 4 رد اتاذ



Eهدارو ۰زکیدبا رروتو کوک های ای ز هتبلا یدیاهساوا كجزسوک ضرزلهاللو  
 . ردزاکرد یکج هسک یابصیمالس هل 3 هسرولا رخ ینویزگ هدلا و ۰ یج هلوا یل یک یه ر : 1

Eهک قواهد یزفرب كجهر و هد دجوفكمهدلا و ! نوسسک نوسراو  : 
 : کیدید ۳ . یدلوا ریأتم انف ماخ هب رد ندزو و 3

 رکلابیرغناخیکزکهدلاون لغوااما قو
 تمدخ هند هقشاعهر كنلغوا!منیدق رر روناط ورولپ كس یی راتمرح ین راردق كمراک وب. نب ! میاصهد . مهلرضاح یراق ةن رغوا مهلوبهجوف 4 رزق
 رهو هدنس ! نداق» اکب هدرولا ربخ یمیدتا
 مو رب و با وج هن ۸..سلا ۰٩ یدبا را ویخد

 . زب تااءنوت ءرکص
 بو کچ ردق هرلهر یزوس كماخ هبرد " ی ۱
 ودم 7 یدالک | لاحرد تم س یفیگازوا 2

cd 
Nek 
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 ۰ م هدا ما یالوقیالوق هلب وا !قو بس

 ۔ روک لصن ییا زلردیک هب هناخ دغاک ان هد

 لصن یسهب ر و ملعتو یتکیدنکب لصن ینکید
 هدهلا كي دواد نوجا شبا و و یتکیدتا وزرا

 لاصم اتدام هیدازوا نوزوا ییفیدشو وف لصن

 ۰ یدتالک | هنسدحرلب وس

 هاک یسهرهچ نکیا رلکید ییهاکح و هب رد
 سش تیام ۰ یدبا رسهولوک هک رواوزو
 ۰ یکجهدیا رفاسم هزنس یزقوب هتشيا » كب تمکح

 ندزس ۰ کمر و داي ز عم هدیفرصم ره
 نامز یکیدد « مکج دیم هدا تیما ه هسی هتشب

 ۰ یدراو هکعوشودرب ن رد نداق زد

 سش هد افرظ تدم یکیدنوشود كنداق

 لاکاب ۰ یدا روید ړکر ناق ند نڪا هد كتمکح

 ؟ هسیاردیا داریساحر بوب هد رارذع هتک از
 : کى دىدنىداق : اب یدتا هد ره

 نالوا هللا یدنفا مناخ زکهدلاو ! مکب س

 هشبا رب هلو ۰ زکسرواب یی ههجرد كفوفح "



۰ ۶ ۲ 
 4 رد ید نابهلزوغالف همناخ رونه ا

 ادي تبسام هدیا كب تمکح ست هلعلوا مناخ

 س راکر د, یراقج ۰

 حقاو ہد یکید ردنلک ١ هح راتعا س ی یدنفا كس ا

 ۰ یدا

 یک رایکاوا تیک سوٹ نیلحابص ید و
 هلرهتروتک 4 رع رب نب زستغاووسط نکربا هدكب ِ

 نداق ۰ یدراو هنسیلاپ كعاح ه رد ندهرق

 یکب هدلاح یغبددوا یزب زاس رب زکلای هدنشاب ۰
 ۰ یه وشیرا

 نوما شا رب مهم نوک وب ثبت سن
 نامز یکیّلیا داریا هدنماقمهمدقم یکیدلکهنسیدنک

 : یدید كرهلوک مناخ هب رد ا
a 91 مکب كرو كفلأوا مزاقروق  

 ؟ راو هن قجهقروف هدنو - ا

. 

 . زکدیا ما ۰ یدیا یل وس !اب هلب وا =
 ۹ زکسرویتستا یر یناه مهقاب

 ' لوا زابلدهدایز كیی راب داق وب یتع ۰ یدیشلیا
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 هزرولوا شعا لاک | یدصقم

 هب وق وا هدلاحرب خررتسم كب هک وا هد
 یدراو ۰ '

 هب رفرب كنا زاغوب تاذ نالید ماخ هب رد -

 را ار نک اسود كجبوجتوک دنس

 2 ر و ارا

  هراب هشیارب ۳ یمهجوف . راشاب هلا یس+دیفح

 . یمهرادا كنابلیماف ندنهدلوا لیلع ردق قحدس

 قوح كس نداقوب ° رببشلاق هدن رز وا مناخ هب رد

 هبدجوقراککرا تجمدا لهأت -وناط یرایلیا
 2 ع هنتعدجح ه.ش كن داقو به راز قحهراو

 ت . “

 "هدرزف ینیدالزوغالف كعاخ ه رد ۰ راردج

 ارب ز ۰ رارولاق نو اعاد ند اتمدح هدرککرا

 ؟رداتکب ماح ه رد هریک نفیدل و قلا دیک ےک

a شد 

 یتیدناج ییراپ وچ كنا هکردرلشمرب و یمان «ناناح

 قات ۳۹ و ج > E e اعاد راحا ودزا

 ۰ ۲ ۱ ۰ ردشطا تانا

ë 

 ب

 يو
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 یرلکدلب هلي عما زونه هکیدشن رارق هدنرا هجن
9 

 هنره رولوا ین ید یی ز یدنفآ لا
  ۳كمدآوب اربز ۰ رانوسر و هسرولوا قج ها

 یییکنز لا لر هاکذچ یی رلیدنک یناسحا یاندا
 .یدیاراشاوا عناق یس هلج کج هل هدیا کوی

cA 2 

 یتالکش» كشيا یغیدالشاب كب تمکح نسم ۾
  ۳ره هق ثب ندنسیدنک ندنفیدل وا شعا ریدقت ق

 دن زوک هنززوب هسسلوا شهالشاب یلناقیلد یکناه
 یکجهدبآ لیدر هلام هد ییسیدنک و یغح ەر دشالوب

 جنن هلت کرح هنالفام تیاغ هدشیاو, نائلوب ړاکزد
  Eروب رو تیما دحاقوف هکمرونک هلا یب هب ولطم

 یا شقا كنوک یکیدسشوروک هلا كب دواد
 یس هبح ا اعم ما شقا هدهلبا یسهجاوخ و یهنشنآ

 و,یدلکه نس هطوا قات هرکص ندکدلیا لاکا :
 .هلدلبا هرادا لزوک ردق ادب یدع یراشیا س

 هلدسیاروای هبوف هنلوب یثیا هد هللا ماح هبرد نرای

 ۳ .پ

a E 
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 ۰ راید-]وک ها رادهتهف یلزا هللا شولوس

 :  هکیدبد شولوس
 5 كيزتسدا یی هن اک نچ ریتهرپ یک معباب م

 ؟ ن مهل هل ساز
 يك لا هلرکن كويدا [ زف یلد --.ییلزاب

 ندعمرا و هنکوس لا هلرل هن اک :ح مر قمراو هنکج

 نامز یعید لوا هناکنج كە حوق ۰ ردا اھد

 - هدیشدا نوک ره ۹ ید قاط كکحدم نوک ره

 زیا ئاج هدب ٩ یلکد قعاص كکوس كکح

 دوخاب و ۰ ررب و قتاص هب هاکنجر هقشب تم هسا

 | هراغاخ وا قاب «ردا هنا رط هلبایسب راق كنسهقشب
 هدنراوشراق | هدنحا رلسالا | رارویلوا یلزان ردقهن

 ۰ راروی روط ناوید هچچ لا راشالخ راوق
 هنشاب یتلا نوا زونه زفجزف زم؛دد اب ز

 شامریدشلرب ینالف یلهأت هننهذ زونه شمامراو *

 ۔ هعلاطم وش یهدنفح یمءراو هبهجوف ندنغیدل وا

 تیموصعم رب نلیهلوا نکع هسکلاح تالهت کنج ف

 یراهرواكنابلپماف وب ۰ یدبا شهید هل روط

۹ ۳۲۳ NP TN O sS 
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 ٩ هکناص كسرویتسیا كم دەن س یلزات

 و هسرولاق همادالک | مپ ہللاو - شولوم
 كشياوب ن ۰ ردیللوا شموس شفل» ییابز یدنفا

 ۰ مروب روکیرثا لکو ک رب هدنچما

 اما » هلتريسح لاک ندرب یسیکیا اب زویلزات
 ' تیا صا كننظ شولوس هلیراعد ۰ ۰۱ اه داب
 : : کی دید نوڪ ا تابا

 . یدلوا اهدشیارب هلو ن کیا قجوجن

 :یدلوا قش دام هبهس>اغ ر ندز یسبرب كن دنفا
 ۰ یدلا بودا حاکذ تيا

 ! یش شمالدیشیا مه بس لزا

 ٩ یمرولیراو هیدنفاكب ج -- ابز
 ۰ ردیش شاوا لکد شالدیژیا شولو

 كفش رح ٩ نوسلراو ندهن هب یدنفا كب رب مه ۱

 یدوهم رولا نایتسرخ ؟ ابكسلکد یمایهک كسنفیک
 هدنببج ۰ رولا هسنا سنا یی رولا هناکذح رولا

 ؟ نم هباب هد زسا هن هرکص ندقدل وا لو یسهراب

 ۹ ع یعرراو اکا نب مل ھقاب س اب ز

 ۱ ۳ د

 ey. as : ۱۳ت یا

 ۳ E ا

 ون ی
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 : هکیدیشء د یتح «یدیشغالک |

 لا كم وکهرکص ندفدنلو هراب ردقو دلا سس

 ؟ زیمزلیاصرب ییکنز
 : هکیدید هدیدلوکرب هنایزبنسم شولوس

 ییهرابو هدر ؟ردیقوسج هراب و !لادیآ

 هنبیج ینلا هجدلوش هکنوشود ید فا نرو

 روبرو قرهلوا ششح یمەراب و یکینیدقوص
 هراب دقت هدنسیدنک اب ؟ ردکچمرب و یتیردق هناهدای

 ؟ نوسلیهریو ششخردقوب هکیلغاوب
 ایحا یز یدنفاكیوا هکرویلواكمد س از

en 
 N اخبار

 ۰ زغج هوا یترغهراهمرص هرو جيا
 ! عیللوایصهدخ 6 | نیدسیا هلیوا اسز

 :هکیدید ۰ یدلوک هنایزمتسماهدرب شول وس

 یدنفا نایتسیا قلا قرهلوا یحهدخ یس —
 قرهل وا شاشح یهراب رد كفللب حاقرب هلون

 ؟ یرر و



> 
 (YEA د ورد يدنک هد روب دنا لاّررشا هنس

 امت: سا دنا کبد واد راب زهدلاع وا قر هن) وبهدلاعرپ

 ریتسددنک هن ییسیدنک هل و كناسنا ۰یدبار وبلیا

 رابک ضمب کوب ۰ ردیش یلتذلهن یملوپ هدشاعرپ
 هلب رایدنک ینا ل هکر رد« تدحوهدنم تک »

 هدروشال وط یناهج مدآ واهدلاح یرلکدلبا نظ رارب

 ۰. ! رولوا شمالر !ندربیمیدنل وه

 سعثنوجما لوا شقب لاک |ىتاموفو كوكو
 ءرکص ندکدلیادعابن ندنب وکكبیلعكب تمکح

 هر
 ۴ ردیلعادیف هد یهر واحمندبآ

 یغیدل وا شام ر وک يرق وآ هدن رگ تدم یاب

 هدییلشیکیا و هدشولوس ىل« رو هدنلایدنک ی ها

 هکیدمش»ر ید را و هب هج رد رب یت ريج هک روک هداب ز
 هل وشازبتسا هلبااب زهد« ۱ قجهلوا مناخ » قترا

 مزال یسفلوا دصیدشا كب قترا كشولوسو
 هدهرانا ییسدعلاطم و یرلوا عناق ه_نکعهاک
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 شماعافا معا هلی هنسیدن؟ یدنک یبحو شماغ

 ل یابشت انوکو یکیا وش اذه عم ۰ یدیا
 هنالفام هل و جد یثبا بو الهاکتسد لزودک

 هدیما قسم یتفج هلوا تیففوم لئان هاروت و روب
 ` یدیاشمرلشاب

 امدعت ییفج هنالشابنوک یکناهو هدهرن قشم

 هنل* رک سعثءرزوا كمرب و ربخ هکبدواد
 هنسهناخ یدنک ی دقلاقاش الاب یب رارکشنقر هل و!نمشد

 نم و يج هدنسردنکم دعم ندن و هکیدلک

 هن ر كيا بولاق هلى ەرذ هدنبلق نان وا

 هج نم هاکح وش یشلو شا وا معاف دسهار كوب

 .ردندلاوحاكج هل رب وتیمهاهداب ز ملا
 ك مار رک هدقلمال_.مهنهدهرتسهن ما شقا وا

 هناکنچو هناخدغاک ه نم سعث ناج لس كرک
 هناکنجو ۰ رایدلیوس دحاو فرح راد هن رایراق

 لصن یرلما ثقا لواندزمتیچ هب هتروا یس هلم بسم
 هبهبحاصم هل واهن هيدا رروب مک تفو

 هبحاصم هكروب مه تمکح سش هجوف ۰رلیدالشاب

۳ I OO O SO ۱۳۳ ۹ و 



 هدنراسح ! اب وا ۰ یدبا روبلیا تریف هدیه
 هسلونهلی كحهیلوربا هنسیدنک یدن؟هدناوزرآ |

 یلایخ كنيلناق یلد هراس یکاهناکنچ كنابز"
 یدنکو هدککروا ییا زمیچ رافیچ هسنکوا
 ۰ ردهدکلبا هذخاوم یسیدنک

 سعث ینشحم ادوس یشع هدنماود كنهرواحم
 ندنزو اس ز ردا ازہتسا ییحو در ید تی

 هکیناسنا لکد هس وم زکلاب كنهب رج یکجهدیا
 كکيدواد هدیابوب ندنفجهلوا هبرجترب وی ید
 . یدشوا نایمرد یغح هلق رادتن. ندنشانع
 ربدقت یننردج كن هبرحنو سکره هکردفوش
 ضرءت نابزكنو كنوش یشیا هلدهج یکج هیمهدیآ
 كنر هبه سک هسیا ندکعا هیامرس هنسازهتسا و

 ۰ رایدلیابیسذت یکعامری و
 هنفیدل وا هنایکح ردقەن یناکرح لتکح شو

 یفیدراقیج هلئسم كوب رب هنادیم هتشيا <لعا تفد
 هکبدواد هل هناح ماسه یییدصتم لصا هدلاح
 هالک | ید باب ز زونه نوسروط هاب وش قعالکا

e. 



 € ۸۰ ٭
 ۰ ردقح هلق هزس هدیه یسەظفاع رسوا

 ۰ یدمربا ةع هرس س

 ناقو هدلاو مزب ؟ اب یلکد لزوکز ق علاج
 ,قس*اع هن زف هناکنجرب ۰ مونلعم هدیلاح كردارپ

 ٩ هسیا رارولو قجهشقلاق هضارتعا هد شلوا
 ه زکیدایاما ؟ رلکج هبد شلوا یمتشام —-

 هن زق هناکنچ جه ؟ راشلوا یبتجوچ روب
 ۱ شم رونل وا یمتشاع

 هناك ۰ دکر هرهج 9 یر

 ۳ هد راظنا یسهیضق یعجهیمهنلوا قشاعهن زق

 نایعشودقفاوم هنب راظتا نکا «یدعشود یقفاوم

 كحمدا هظانم هثحابم هلا ك دواد نوا ریش

 ٩7 لکد
 نوجمایسدنک یتسهلثسماب زو تبکح سعش

 هنا يکح تیا دابوو شاد ع ههل ۔سھرپ
 E ۰ یدبا شلنا مزحو مزع اف یارو ط

 e عقوم ییشرب نزسکلک یسهسص هیلع

 4 نرو مت ةناطاخ یدنک لکن قع وق
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 .ءلدیشما ارجا ینسهرجت كلا رکے با رویلیوص
 ما ردیما یز هدنفرظ كيراچ جوا تماس
 هراهدرک اش هقشب یئیش کیدل رک وا هزفوا رد
 هل هناکنچ هصاناب ۰ مهدی قشم هدنوکرب
 . رویلوا لوي كپ یراتیلباق هبهقب زوم

 نساك ذ كزقوب هد ن! تولا توا چ

 جه هتشب ندکلهلاکنچ هراس ۰ مدنکبكپ
 ارل كي.هساوا هب راج ۰ مدءهلوب یب رو سفر

 یزقوش ": هلی وس هدیفارم یدعت هتشيا ردیا
 كا مدآ هلیسهب رتو مملعت ٠ مروینسیا كا میلعت
 هداب وب نکل مد شود هنفايم كلنا لماک ناسنا

 . مکچهدیااجر یزکتمه كزس لصا
 یغوچما قشم ؟ رولیهلوا نشه مب 7-7

 هساوا شقسبا قشم ندنب کره زکسرویلیوس
 ۰ ردلکد ندغاش كعا غیرد

 طقف ۰ مردیا رکشت هدن ربا هناهج کوب 7
 ترابع نهو زکلاب تم مکیدتسیا ندرس
 قجهنلو هدنیکح رسر هج! شیاو ۰ رداکد
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Eu رونارا یکانیکر ج یکللزوک 4 كناذ نالوا 

 ونو هسرولوا هدیک ره ادص ! ینالف یکله
 ردادص !

 هلک شبا یزوسو ندکب دواد تمکح سش

 نچ ندنبلق ۰یدلیا ادب تراسجو دیمارب كوب

 لر هبمهدنآ رد د یسدنک یتتیهام ارایش

 شمامهیسلیا نیبعت یتعقوم كناب ز زونه هدنرظن
 شا نییعت كی دواد ینو هتشيا هدلاح یغیدنلو

 ییاس ز مه دوا یک یسیدنک ۰ ید رویلوا

 كشیا ۰ یدیا رویلو لزوک یتسادص مه لزوک
 زار هرکص ندکدریدتا قلدصذ هکب ییسهحردوب

 هک یدید هدنوګا قمراو هب ورايا اهد :

 ادص ۰ زا تیافک هدادص زکااب نکل بس
 هبادصوا نوسلوا هسرول وا هارک ردقهن مت ردقه
 ؟راراب هه هسیازفلو یخد اذ هدناذ نالوا كلام

 ارجا نمهلا هنن هدكسردنا قشم هعفد كب یهشرب

 نوجا یزتهناکنچ لزوک یزوسو
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Eردندرداو هدنفرطره كنند سس ما رب » 
 راکتعنص رب نالوا كلام هیادص مات کردن وجا كنا
 رانویلیم هداب وروا نوسلوا كکرا نوسلوا ندا

 ۰ رونازق,
 ۔ همدقم كئیش مکیدتنا قارملصا هتشیااه = 3

 هبادص مات ۳ ِ زکیدسلوا شچا زس هد 3
 ` ؟رونازاق 4 نالوا كلام 3

 ردو كاف وه زونه هدر ! زکیفاب هو بص ۳3

 یبحاص سد« اذهمم ۰ ردشماغلوا رده قم ییقوآ 1
 ۰ رارویلب هديا شيعت هام رس هن هنسیدنک یارنالوا

 ادص هنب رتوسلدیا لیلذت ندنفرط رانی هلکید کولو
 .زرویلپ هاشاب هدنسهباس یر
 کید هلکید هدهناخ دظاک نوک نو < ۲
 درحم كتاذ نالوا كلام هادص رب یکیمادص كزق ا

 تراتحو تلذ راچود نوا یفیدلوا هناکنچ
 ۳ ٩ یلعد هن هنسل وا

 طقف ! یدا لزوک ر دق هن هدیسیدنک -
 نو كلام هکردیملا ناسحارب هلب وا یش نالید ادص
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 : درک اش ندنفرط ۰ یکی جاقرو قع وروص
 هرکص ندهبحاصم ةمدقم هلئروص كل رس وک هن

  ینیدصقم لصا ندنرایز یکنوکوا تمکح سعش

 : یدلبا ص رع هلتروص وش هکب دواد

 ضرعیقارمر هزس نوکو نب ! مدنفا

 هقروتالامز لوا ندزغا ضرع ینا اما مدلک هکغا

 ۰ ع یلعا ضرع هد یمهعلاطمررب هرس هدنعح هش زوم

 بدتر هدنروصر هل وا نمراهتسب موع نام ,
 هدنناوخ ربهدکب هخوفوا قڪ هکرونلواو ,شفلوا

 نوا كنو ۰ رویمهدا تیافک یسادص كن

 هکمرد نا یراهدرپ هلبا راکنهآ یلقرف ندنربیرب

 ۰ روبناواس> تی روبج
 . مات تر هال

 قجه وقفوا یرارهب وا نالوا شلپاب هلیقح
 كج ەييا تیافک یمادص كراسب رونق آو رونقآ
 . یردچراب ندا اضتفا یشاب و رتسکروا هسرولوا
 1 دلا ندیعاشا هدر جوا یتح هدرب یکرا هدرب رب

  هنسهحردددعاس یک هدنسادصكنهدناوخ قرهرب

 نت ها زر و

FY O 
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 . رویا دما GNF نا
 مدارب روسنلو هدنسهناخ نوکره كدواد 2

 هدنهناح هدنفو 2 هد یه نوکوا هدلاح ینیداوا ۱

 .یدلبا لج هنملاس :یرواپ تکحسثتسق و
 هنسیدنک نکجوک كا كنکج هناخ یلهطواترذ

 یفحهط وا و كب د واد هلا داتا یسەطوا هه زوم ۱

 هکیدبا شغا نیب زن هلبایم هنادررپ دلرزاس عونره ۱
 دنفاحم نتمظع قلوا یهاشنهش لرازاس ون ای عبطلاب ۱

 هانطتکر ەدناي وناییخد راهطوننوک انوکوهدلیآ
 . ردهدکعا لیکشت ۱

 هدساو ربقآ هبهجنراو هنصهناخ كکب دوا |
 تیکح سعش نانلوب هدنارک اذم هنسیدنک یدنګ ۱

 تیپ وج نیا بولغم یتسیدنک هدندزز ںیکرھ
 ندنا هصسرول وا كج ةبعا لر هدندز كب دواد
 هارهلوشود یتفجهیهلوا لثان هددت واهم یغیدعوآ
 قعالک | هدلو رب هناتسب رس یی راک فا هنداتسا
 دسل وا هنتسب مس ردق هل نکل ۰ یدیشم رک هاب ارج ۱
 رطاخ و لاح بوبمهچآ ىرىم یهدنلکوک لصا هی

Hd 9 
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  هتزغ هلوبناتسایدنفا مار هرکصزارب۔هسیاهن

 Hk یس وم د تہکح عش هلردنک هنسهناح

 فرطرب لک هثداح وش هلک ېک هنسهناخ كکب دواد

 ۰ یدلوا شلدا
»¥« 

 بایرا قاطرب ماسه لیوا كنسیدنک نامز زمکیدلیا

 نربدنلک | قلخلباقم هبهرابنواشب یک یس وم
 سعث یجدتاذ و ۰ لدباشءروک ینغیدملوا ندینادا

 یک یزف یرونمیسهریشمهیتحو یلغوا یتکح
 - هیت وس هب هسک یلناق یلد هراجم ندنکید وض

 هلبتراسج كل هلبوسهکب دوادیتیدرد یکج هيم
 هب هناخدغاک هک صوصخاب - یدیشنک منم هناخ كنا

 هدایز ندهلج ییسادص كناسز نوک یکیدلدیک

 جاقرب ندیکیهزف یکیغیدلواك دوادنالوا شفکب

 شتا دقت هد ییسهداعلاقوف یاکد هلیسمک یش

 ر هداعلا یلع هل وا یاسز تكد د واد ندنغد_] وا

 ید یکجهیمر و یدنا لټ هرزوایاوا هلاکنچ
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 نوا نیمأت یب ردارب ناف نام غار

 : کی دید

 هبدصنلک هشای وش یک كم صوصخاب 7
 مه قجهلوا قام بجوم دنا هات

 وذع ! نوجما تیکی اباب رب نالوا شالروک ی
 لک د هذخاوم یزس مدص#» 1 مشادنرف رکا
 . زلکد فلکم هالا هزکراوز را زعم و ۰ ید
 توخاناش یزمکاکخاتمدخ هزک وزرا سه لاب
 . زرابا دع ندنساضتقا

 . یدلیا ریثأن هدای ز كب هتمکح سمش زوسوپ
 ید كب مار رکا لباس هزوس یا یکیالی وس
 رثأت ردقو هکلب یدیا هسلوا شلیوس زوس یار
 ۰ یدبا زکا

 س اما راشعا فلکم هلتمدخ هنن راوزرا
 ییفیدسل وا تراسبع ندهن یسوزرا یدنک تح
 كني زف هاکنچر ن » ؟ نوسلپهلیوس ل صن
 لصن یتفارتسعا « مدسوا ال هلیسادوس یالب
 ٩ نوسلیهدنا

۰ 

1 
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 لوت لا یزوس یچآ لا ةعفد نوکو ندنعردل وا

 ۔وط هلقناقنوت یکه دند وج و نوا یکیدرو ؟ یراق

 « یدیا شلیسک یراص باص قرهنالب

وط قطن كار هن رزوا زوس یکیدتشلا
 - هلس 

 فرح ندزغآا عقد جوا یکیا رمسه-مش قر

 ندنزغا ید نیکح سعث ۰ یوم عج دنا و

 دنس هم ر وک تمادن E یعیدراقبج

 ثیلأت ناح ملس ۰ یدمراو هنسورلپا اهد كزوس

 ۰ : هکیدید نوح ا نهب

 زکیدم هالک | یزکما رم کرک رم یرب ا

 سدس یتلاوحا كنو یک هسوک | مرالغوا

زکت وسع ندر 1 هدام فالح نیلحارص ۰ رویکا
 

 ۱ حابص نود هدید-لوا قام توم هجایلیماق

 هلیأر مانا نم هلچ- ندیجگناق نرووک یّرس

 : ۰ یدلروص رخ

 اما تک >> سمت

 لو ردفوا هنسهتبچ نک را ربا حابص یکیا كمدارب

 ۰ نمهلب رب و تیمهارب
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  5 63 3کیدید رک کک ی :
 ٩ ردارب زکیدتیک یمههناخدغاک هن >>

 ٩ زکسرولب نده بس
 یزکفیدلوا شەك هب هناخغاک ید نود 2

0 

 هیطرضیزسهسیا هلن وا !هللااشام هللااشام س ۱
 یتناکرح كقلخ 1 رردتبا دی سوماج هننراظف

 ۱ زکسدشغم و رهام كب هدنص وصخ سست

 شلیسک یراص باص یزو-و نج ںی
 ردي شيا ید كب ماریک یکیدلیوص هلبا روطرب
 یبس هد كن و ۰ یدل نوا باص رتشیا
 . الثاب تمکح سم ۰ ردلکد یشر قجهیلسالکا
 نوجمایغنیدل وا هدکماغکب د یمیدنک یثبا یغید
 هد كج ەد بیعت ییسیدنک ندیشیا ناب وطره
 هلا دلع "اشو رونو هدنلاخ زا مار كوي
 رأتم هب یمهردسلچ ندازېتما رودط رب كچوک
 ناق ردهنس ترد جوا هسیا ار ۰ ۰ یدیآ روبلوا
 شماقسیا زوس نا ر هلو اعطقو الصا ندن ردارب



۷۰ > 
 ؟نوسلیانایمرد لصن ییوزراوا امایداراو اهد

 نوسلوا نوجا قجهقیقدر یاب زوش یسوزرآ
 ۰ یدبا كیا یدرفلترد لر ەکج هف رط ر هج زکلاب

 رازلوایضار ۰ یدمهبوق هنادیم ولردر ی وزراو
 هئي شرب قحجردقوش كن زذ هناکنحر ! لکد هد

 . ریص هلی هلایخو رطاخ یفجهبلوا یضار

 "یدیا رویا ایح ندکعا ییلکتو یسیدنک
 ییفیدل وا هت یدصقم لصا هسیاردبا نایمرد کتو

 و و
 ۰ یدیا

 رشب هنسی راقو هشولو- بوراقیج تیام
 یر هناک زح كردا ناسحا هدیح نوایچد هاسزو

 ندقدریدراو هنهحرد قت ر دلج ندنرصب وس

 هکیدلک هرادکسا هج رغوط ۰یدندب هنغباق هرکص

 هلبا ناج میل و شماعا هلوتاتسا زونه كب غار

 ندنکر ا یرلحابص زدنوک یکیا كتمکح سعٹ الاح
 دعا نوع راوهتمح یہود چندا تب ول

 ۰ یدبا شغلوب
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 1 م وتفم فسا ست لزوک ۰ ردیع- وم سکر ھه دن سس

 هدنسهحرد قوا قشام هدیسادص كنام ز
 ه مکجهدیا یلست ینا هکب د واد نم هتس وا ۰ مدنکب

 قشم زاس ر همه نوسترکوا قسوم لوصا مه
 یتسیدنک هسیاردبالوبق هپ رتراةیچ مدآ ۰نوسلیا
 ییاستنا اکب زق وب هله ۰ مریرو هبهجوف هدوب

 ندلا هزم ۰ رکعروا وا هافر لثئان هدزس هدنسهباس ۱

 ۰ ما خی رد ینتسب رب جیم كلرلکلیا نالت
 ؟نوسلیاضارنءا هنسهرن كرازوموب شولوم

 : تیام
 دوعسم یز هللا یدلک كلیارب ءزب | مکب 1

 بیع ۰ زرو مهالکا زونه زب اما یدتسیا كا
 طق ۰ زکدیا لج هزمک هناکنچ هزقلاهچ ؟ لک د
 ! مهنوشود رب هدزک رب و هدعاسم نوک جاق رب هو

 ۰یدلوایضار هرارقو یجدكب ندنکیدید
 سعثقترا هنب رزوا یس ربو هلتروصوب رارف
 كنك هنشبا كر هنب هنغباق ب وقلة نوچیا كب تم
 یسوزرآر كوي كاكنياناقىلد هرا ج: ۰یدیشلمزال
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 ندنلوت یزف شولوس هلغلوا شماعا زوسراد

 .هیمهروت وک بولا هسلوا هل كعتهر و بوتوط
 روسهر و هبعطق هر هب هثحابم هدوا نانکح

 . یدبا

 یمالک | لنصا كولو هلرک لزا اک

 یسهقالع كنسیدنک تک ھاز یش یرلکدتسیا
 ته یزوس بو_لوا یسهیضف یمیدلوا بول وا
 - هاکنج هدلاح یرلکدتیپا ك٤ا قوس هفرطو

 سعث یک یریکدمهدیا ترابسج هنب ریارب هلب رلکل
 ۔امالک | ینیرادصقم وش كرانو خد كب تیکح
 ی ل یا روب روا هرم
 هنن زف هاکذح وش ن » كن رب هجوق ؟ نوسنور

 [ مد لوا هناود یلد هلسادوسرثأت ۰ مدلوروا

 لصن ییفارتسعا « مرویمهلب هدن یمعیداب هن

 ؟ نوستا

 هل ردبا نیبعت هدنروص وش زکلای ینیدصقم
 : کیدا شع د

 كمەناخ ۰ ردراو ارم كب ه يسوم

 ایا یکتا ا ےس کا ف تا و



 هن یک یس كناب ز ! مکب توا = یلزات
 سعر هدر رب میه هدهناخدغاک هن هدن وک كب لع
 oes یک یغیدقیچ بوبد ددم .ردقوب اهد

 ! زج ەشونوق دنمهیکک رازب,! هب صوصنس -- شولوس
 ! شمراب شابهدشلوا كکرا ۳ ځوا لزان#

 ۔ رر دص وق یکب تمکح وش رلک) هناکنچ وال و
 .دنک ندرشبا یکیدتاو رویروتک هنب رهجرد قه
 رب یرلشبا و, هکه راچ هن هدهسیدبا روپ دیا اي ىمي
 .وک بجاو یلمحت ندتفیدپاب هلا هبباق تی روبج
 .یدیآ رویو

 یطاعت هدنسهرا ثلکب تمکح سعش هلا شولوس
 بولب رب و هلتفص یه دخ كناب ز رزوم نالوا
 یدم زہ وک یک قجهلوا راچود هنالکشم ینسغلا
 نایلوا دا تعم هدننایم راهناکنچ شول و هده سا

 یکیدهرسوک اضر یالوق پوق هلاحرب هلی وب
 کوب هلبنلخ یمایلبماف زونهید تمکج ںیم ېک |
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 هنغح هلوا شلشالک| هدندنسهویشالزوسو

 وصلتررح و هعاشالت زار یرزوس وب كهروک

 ات نده هاو ز یاو
 هنسهلئسم كعا یحهدخ یاسز زکااب یسهیضق
 یدهدصاقم ضمب نالوا هدنهذ كکيهکالب لکد

 زونه هکدصاش هلبوا مه یدبا كءد ضار ھا

 هد رهعشب ندنکید ۶۱ تاوصتسا هل یدک

 E US لاح رد كکب كمروك نب راکدعا باوصتسا

 ۰ رونقوط هنرا
 تیدج ردق یکیدلب هلوا ردتقم شولو

 : هک یددقرهنفاط ینیروط
 ایام ! مکب آ قوب زہکیدنلکا زمکیدلوک

 یکایز ۰ قو زمکیدلوک هک راكقا رس وس

 ۔ وا مناخ » ك ةج وچ ر هدنشاب ید نوا یتلانوا

 بلد شا هفبطل زاربهليسبد « منجم
 هنر دسککر ا یثیا هدیدعم ! هتشیا اب یا

 دغاک ییابسز نوک یکلوا لکد نود ۱ مم4 شووق

 مدنکب یتسیدنک مه « مدنکبكی ۰ مدروک هدهناخ

 E ا و ا ۷,۳ 4



 .دجرداب ز يخد یلزان هکر مرب و رخ دمو
 لر دبا لھأت ران داقضعب مه ۰ ردن داق ر لزوک هدنس

 هش رللاح قلزف هرکص ندکدروتک هدقجوچ
 بسک لادتءا بسا یرلکل راد نالوا صوصح

 بویمارغوا هیاضق رب هل وب زا هدلاح یکیدلیا
 . ردهدلاح ر كج هد لزوک اهدنداب ز دنا

 یھ دخ یاب ز كتب دص رکیدد « یدنالشاب »

 هلی تجاح هراسبخا ینغیداوا هدنتح یسهسم قلا ۱
 روک رروکیکب تح یه اب زاتاذ ۰ ردقوب
 تہکح هلع هيلع ءاش ۹ یدبا ېد شچآ ی هل مو

 : هشوا وس ثاکب

 .رویلوکن دهن همکیدنسیاقلایصهدخ ییابیز -
 جور كرد هیت مرچ ا
 کو هروکه غ مدسیا رایوق هنسهرص راغاخبوررو

 ۰ ردیلعا رکشن ىلع وس ۰ ۰ ردیلمالوک
 یس هم دعم كن ەبحا صم یساوس ییزو

 ٠يا لیک
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 و اما مردیک هشوق هشوق هسلاق اک

 ؟ یتحهلوا عنام ےہ ک یا س

 جدی وس ەمەتشنا مالک اش نود س

 ٠ ۰ رایدربویلکا هل
  دلوشاهم رییس ؟شعاراوهن كجهنلکا سس

 ۹ ردیچسر كجهنلک | قع وق هنسهرص راغاخ

 ۰-۰۰ هدراروید زاوا مناخ ندهناکنح بس

 هاهم اغا شولوس یلغوا یجکبش نکرد

 وی ف روط یدج تباغیکب یهدنسوشراق قرهقیج
 ب 5 «یدلیا بدأت لاحرد هحنروک مدارب یلتفایق

 . یو هدنسهجرد یرلیراق یرلککرا كرا هاکنچ

 | یه شب بتارم راککرا ۰ رازلوا زمهزو و
 كاج و کلوب ندنرافدلوا شعاریدقت یبا ندنزایراق
 2 2 رارالکا یغیدل وا كد

 را می زکیدکش وخ »شولو هبلغ هاب ۱

 رک مزار یکی یدلیا رانا » ا

 قزل ندنا 7 لرد لک ید یلزان ی هالباكناس ز

 ` وفرط زکید لاغتشالابهلا كم ربشپ هوهف ما

n 



 بس ٩
 ہلکا نوجما یہ وک كبیلع همی رغوط یی هی"
 ۰ یدروتوک ردو لحرب نانلو هدندادعتسا قوا
 قرهراو هب وک هم رغوط بوقیچ 4هرو د ټ
 یش هرامدآ یکیداک تسار هدرب ر یک هوهق

 ندرلوب ها لاوس ینسهاخ كشولوس یلغوا
 ییسهاخ كاب ز هنب رزوا تامولعم یعددلا

 ندنذیدلوا شمال سک ور زونه شنوک هک یدسلوپ
 ۰ رلیدبا هدهناخ یمهلج ها راه اکو

 ی یدنفاكنالوا لوذمردةوا یناسحا اب ز
 . یدشلپ قرهترف ھەج هن کنچ هجووک
 هللا قلتشیلب وا ارز ۰ ىدا هست کاک
 نالیر و یمح هن اکلم نامه هدنرظن نک شش
 کنج كرەروشود ندنتیف لاحرد ینلاجج یتقسح
 ۱ . ردشع وف ههتروا یتکلهت

 هلا روط رب زساورپ بز هسجنروک یک
 : 6 ید

 اب زمروروتوک كهسیاردیک = |
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 ر 19۹ ید یکالزوکر دق قحهلوا تاو

 ر دزفو .دنرزوا ینباق اقلطم كرەلک

 3 .- هلاص لاح رد هلم ۰یدرب و مکح هنغردل وا شعا

 سچ نودو رول ردنوکقاشوا هنسهلکسا قج

 بلجیمهت-وا قیاق هتفچیکیا یکم كکب ۳3
 . هناکنجر یکیدزنک هب هاخدغاک كکب ندنو قرهنلوا

 كاړکج نالب رو هجنلا یربخ یکیدشوروک هلب رازق
 ۱۳ درو الرق فتا
 وظف هد كناج میاس هداب و کب غار هلع ءان كلردیا
 ۰ یدجا ییتفد

 ۱ «زولوا یلفد زار ىع جهز | ۲ م ولعم

 _ ید عن یلک ندهراما یژزج ۰راباق من ندفوفص

 ۱ :روشلاح هنجاشتما

 ۳ هکر نخ وهم ملاکر

 ۲ یشود هب هباخدغ اک » 4 یععباق ردق هن ره

 ك ىلع ما هده سدا شر و یادناموق

 ,E یسیدنک هب یجقیاق هک هنلباقم یسرد

 1 ریرچهلوص | لآ هغاص » ٩ قرالشب هک
 مس
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 بوردلاق نسب رپ ندرجشةراکب نان دو
 «! هنفرط هناندغاک »یک یکیدنیب ہڈی 98
 .یدرو یتساداصو

 یرلفدابوا ندوسش وا قلم هناخ حابصو
 ندهلج و كن هلج یتیدوععم كکب تمکح سعت تو ۱

 نوا شیارب جه یرحابص ارز ؟رد ی "
 لک د داع كکب قمیچ نک ربا ردفو, ندتسهاخ

 هرسه یس.هفرا گرو رب ردد بص یکیا هتشیا یکیآ 1

 . روی هنفرطلونناتسا هلاق رها لات

 هدهسیایدءالشاب هشالت لاح رد اعقا و یسهدلاوو ِ ۱ ۰

 یناج میلس یدنیک كردیا قارم ہحییا ید مارو
 ینفیدنلوب هدلاح هن كکب تمکح سمٹ نود بوروگ
 یی رابیصن هجرد ندننناسنا كنایطبف ءیدووص

 كیا تابثا ینی رقدنلوب دعتس هبي رتو كوپ



  TEی ۳

 4و
 ۰ یدالشاب

 هبهقتلو نامز یکیدلکك ب منار قرهلوا ماشقا

 ندنفیدلوا شمروتک ثداوح كب راد ههراسو .

 نایطبقرهرواعح نالیدا هن رزوا ثداوحو
 اقلطم ددا یدردلاق ندهتروا هبلکلاب یس هلٌءسم

 * رار داق ندننهذ كح ینیش
۰۰ 

 لاوحا ولردكي هد ییذصک وا تلخ نعش

 د حابص وا هکوبلاح + یدلیالاصیا هحنایص هد |
 یسمک هلوبناتما ندنکریا نوجا شدا مهمرب

 یشیاابز هم هدكشيا همون ۰یدنا رویا باما
  هتشنا حابصواما ۰زکسرالک | هتبلا یتفجهلوا

 كج ەلد رارب هژلتف ار زیدمهرب و تام والعم هدهنس

 هدنحما هناخ ندنفید] وا شما نکربا هدرادجرد

 ۰ یدبآ هدومش وا سک ره

 ۰ ههلکسا ریصتلاةزونه ۰ یدنناههلکسا نامه

۱0 < ۳ r ab Ac e Ca ar hd 



 هب هبلع دوخاب و هشئزمس یزوس وصوب كب ۳

 n هلا بی رغ روط ر, لب وا نديا تاالد ۱

 هدنذلت هدنصوصخ نایطبق ةي را ناج میلس 2
 یف ۰ یدشاش اندام ههمیجم تریغو یکیدروک "

 هرزوا ایا قیفدت هدب ینتمکح و مس كنو

 سلب ۰ یدمراو هتسورایا هد كشيا كلیدعش
 هلو كب یربنأت هدنرزوا ناسنا كنه و
  وغادهب هدرصع وش قرهجآ ثح 7 ندنفیدل وآ

 تعنص ر ضو صح نفر تلاسفطا میلعت عي یو

 اکو هداسینالا هصااب و یفیدلا یتروص هم
 هال صفت هدنقج ییدسا رب و تیما دا 7

 هدنتروص امد.تاا قترا ید كب هکردب رغ 3
 زکلاب ب ويعا ماود هد هثحابم هدنروص رب ج لکد ,

 اب ر وک هد مه . یدلبا افتک ۱ هلکءهلکید یناج میلس

 ندنسهحرد كندش یفیدسل وا شهر, و 4 هب هثح 2

Ed ۱ 
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 هک 4 $
 ؟یعزمهبدی عارفا هلا نالوا بولطم بولیک ا

  یدنک رازولسوش نک ندننهذ كنمکح سٹ

 زونهینو هکیدا كعدفارتعا رب رارفارب هنسیدنک
 شغا هرزواقلوا هعفد كليا هلی هنسیدنک یدنک

 هنسیدنک هدمه یدبا شعا ینارنعاوب مه ۰ یدیا

 شاتوا ندنسلوا یزق هناکنج رب نربدتا یهاو

 ۰ یدبا

 : کیدبد هحروت ییبزوس ناح اس
 نکیا شاب جافا» ۰ مداتسا زبزع

 نکل ۰ ردندب ورضامتاو هکررید « رولیکا

 هشنآ بوتالصیا هد یحافایروق هیعان ص تایقرت
 ۰ ردشلو یتناکما كکو كک | هلئروصكمرتسوک

 هرکص ندقدلنالصبا بوایتیصیا هلا متسیا هله

 سه ر كجا ۰ زویلیک هاب رکرید نیل
 ةبرت هدرب قرهلوا بسانتم هب قرت یهدنصوصخ

 زکلای نامزوا هسیارونلوا روصتیمیقرت هناسنا
 رغاافتک | هلکعد 6 رولکا نکیآ شاب جافا «

 هپ رت هد « رولپ هل يک | نامز ره حافا ره »

er 



 .اتسرخ ًابلف هدهسیا رويدا لوبق یرشآو فا ۱

 مدق اهد یفید یدنک + رويدا ازهتسا لبا یقلث
 ماود یسەداغتسا هيلع مهان ۰ رویلوب یلاماھد

 هدزارب هدعب قرهاشاب یک ارصن تدم یکیدلیا
 لو یک یفیدالپ وط یغنارط:یساط های یشاب
 ۰ زوبدنک ب کج هراغاط

 ثالبا کولو ۰ مدیا ملست یو نر =
 ىراةجوج طقف ۰ رنوسلوا هلب و رلندبا مصقت
 ۰۰۰۰ هسا رونلواهیر هجزوک

 !ایمدع اامدا ىلاقحا مدع 5 كنو هد ن س

 هسا ریثأت میلعت هن راک هادا ثدشنر یدج
 هدنداقتعا یدیا ردنا ربثأت اةلطم هن رکچوک ید

 نامزیغیدیروق یقیدهبجوق هکردلثم روهشم * می
 ییدلنتسیا نکیا هزات حافا نایلوا ندنناش كلیکا
 ۰ ورد رولیک هدنروص

 تمک>سعث نکیا ریوسیرازوسوب ناج میلس
 : یدبا رارویک رزوسوش هدندننهذ تاکب

 یکیکیدلنتسیا هزات لابنرب یک ابیز ای اہ >>



 . هدنراشح لاح و كوهناکسنج راب
 ٣۶ یللوا لوئسم زب لک د یرایدنک نوجا یرلهدلاو

 هدنسفارطا ه دنا لزرمتحص یاب ردهنس هحو

 ۰ ورونو هدنواد لاح وش سوفن هجرلکب

 یلکاهب رت قرهفوص هتیمالسا “راد قع یرلنوب
 ٩ لدا یلکد

 رخ هتیداوا ثبشترب هلو هدرا رات
 ٩ ردیقو دیق

 ۰ مدعا فداصت ا بس

 ۰ ردراو هدنراح رات اب وروا هکوبلاح نو

 یر هناکنچ نانلو هاب وروا یرلساباب نابتسرخ

 تب رلدعفد قوجك نوجما كا نایتسرخ
 ۰ ردراشعا

 ؟ رشا جادنتسا دانه سس

 ٠ راشمروک یتفیدل وا لاحم سس

 ؟ نوسلوا لاح ندهن ! بیاسع --

 ىكى هل انج یدسنک هناک نج هکنوج بس

 رهاظ ردفهنره هکبصعتو تباث ردقوا هدنرژوا

 ۳ ا د ا



 کا 1 عرب
 ۰ ردصلاخ ناطسم یک مزب زعم هبا شا لو :

 هاهب رت هسلا ناسنا یزق هزاترب الثعاپ 5

 ۹ هت رکو ایتایضفره ۳۱

 ۰ رول وانابس كاب وفاص س
 ٩ یسهیلصا تذیط

 «نینبلو ناتسنا یس هبل صا تنیط بس

 : رولا نالا
 * دليا نونم یکب تمگح سمٹ زوسوب

 . اص ندنرازوکهدشلواشت آرب هک:اصتننونغ

 :یدالشاب هغمالرابیرازوک یک شمرویلیچ
 تةدەدأ ناح ماس هننا طا مدع یکلوا یتح

 هحنروک یتینون یکهعفدوب هدلاح یغیدلوآ شامهدیا
 هار هیلیا تفدرظن عاجرا یخد هنلاح یکلواكکب
 یتفیدلوا هدنهلاکاهناک:چو لو هناکنج یسوزرآ
 قوحید و نوچ ا یلدنه میکحو یکذ .یدالکا

 ۰ ردیلمامروک
 هب بقاعتم یتطاسینا وا كب تمکح سع

 : 4یدد قردرودشورو ییسهرهچ

4 1 
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 «یدن زک هچراب رب بوقلاق ندرب یغیدروتوا

 تمح هلنظ یدن ثح قثرا ناح ملس یتح
 هباتکیعیدنلو هدقموق وا یواح یضارنعا هنوطالف
 ی نکد ۴ یدیشم الشاب هکم ردزکز وکرارکت

 : هکیدید ۰ یدهلهزان یبحم هنن سس

 ؟ یلکد هلب وا ردذحم رب عرش زمژحم وب س
 قرطف مالسا الا ردقو دولومر چه د هکوبلاح

 ریصتتو دب ومت ینایتب وا ءرکص ۰ راغوط هنب رزو)
 دف رش ثیدح نانلو هدنیکح « رردبا سیج و

 هدعب قرهغوط هدنترطف نالسم ید هناکنچ هصقاب
 ۰ رولکمزالقلوا شارب دنلیسوحم

 | اب هلل وا --

 ةي رتقهسلا ییفجوچ هناکنچرب ! العاكی -
 هدازیطبف ىلصا درحم گلهسلیاهب رت هلا هیمالتسا

 اضتفایسلروکرقحهن كغجوچوا نوجا یتیدلوا
 ٩ یردا

 یتسح ۰ زیا اضعتقا یشرب هلب و ًاعرش س
 ادجیناما ۰ نوسلوا لو هکولو لکد قجوچت
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 كرر دتا ریتفا و هرانابتسرخ ینراقج وچ رم
 ندسفرط رکید هدرارلپا عت# هلبا رلناسحا رهیده یرلقجهلا ندنا و راردیا ادب « زورابهوق » ررب
 كحد شما راراجآ لو اهد ه هدافتسارب كرەرب دنیا حد تن. ینجوچ ہجنلوب هدنا رانا
 هسنا وهدندز تلم یکناه رانو هکكدبا یمرویعد
 ندنرایثیدنک هددسیا زرولا نثیشره كنلم وا
 رانا یبم هبسو هثشنا ؟ رزغا رت یتسب رب چھ
 یریدنک هدرویبهنل وا تینءا هت وفص ی هدنراثاعا

 هد یعاتخوب هددسیا یدروق یکمرب و ماتخ هح -

 روس وا ماود ه دکلدیا دع رع موئشم كالا
 ۰ مروناص

 قلءرا رب ۰ یدالشاب هغمتبص یناج تالکشم یکید ر وکٹ ک تیکح سکهدنص وصخ كمربدتا در هناجیلس یدافتعا ی هدنفح رهن اکنچ
 هی ندکمهلکید بوتلی وس ییکح رامتخا

 .:یدیا روپهریو

 ۳ نو و



۶ ۵ ¥ 
 . اعرش رد یکیدسک ۰ زلدا جوز یاوسف
 ۰ رونلوادع رادرم هلنا یلکر فک ثول

 "هدیتع ۰ یدلک یانوغروطرب هکب تمکحسعش
 نا رم یکحرب هدسننع نکیآ روناص شو یماوع

 لاحرد طقف ۰ یدلجا یتةدرظن هر وک ییفیالوا

 :<یدروص دلرهلکی شرب یکی هنلقع

 * لهدیا لوبق هدیتیث ولموب ! العا كب -

 شا رهطن ندئول وا هديا رون هان اعا رون اب
 ۹ ی نمهلوا ۱

 | اطاق
 -هدنسهاوعد تیمالسا را هناکنح هکوبلاح

 یم رکید هدهسیا بی رق هتینارصنیمسقرب ۰ رارد
 ۰ ردراویراماما ۰ رترونلوا هیعسآ با یعسانالسم

 ۰ رارانوط حوروا بویلقزامن ۰ رارد_یک هععاح

 * راروید ردراو هلم رنهدا شعا ج هدنراهرا

 ۰ را ردناسم هدلاحو بس

 ؟ یلغادع كلامانیرانوبنوجم اهن هسیاهلب وا --

 لج هغلقفانم ینیرلفلنالسم وب کل احا س



 ناسنا یجدرنا هدلاحره ٩ یک دهلب وا ۰ و

 ؟ زردیک د

 یسهندملئاضف هد « ناسنا ءاما لزوک س

 «ناسنا » هنمدآ ناب ۰ رولید هقول نالوا لکم

 كلبدم هلا تالباسم یمهجرد یک یکجهیمهلید

 e یدناسنا تفص جد هةلخ نانل و هدنسه را

 ۰ ریمهدیا

 رم اکنجز ۰ مدهتالک | یعارهآ ریخس

 هدنلخ رب چه راس هکز ردبا ضرف ثولرب هلب وا
 یب رازق كناراصف ودومالشس ۰ ریعاروصت یئولوا
 ۰ نریغا جوزتیتب زق هناکنج هدلاح زمکیدتبا جوزت

 ردف هنهن رزوا یلاصو كن زق هناکنج سانماوع
 هنکجهیمهدبا رهطت كناسثا هسلدا لاتقا

 . زرد
 هلو هناکنج یئشنم كرالاحوب كلاقحا .-

 اراضنو دوم ۰ ردنرابع ندنربماغلوادع نالسم
 ۰ زرولیاص رهاطنوجما یراقدلوا بانک لهآ
 عقاولایفهسیا شماعا نیدن هلبانیدرب رکا هاکنچ



 و
 هدرلارو ۰ راراقاب هلنراعح رظن رب ندربهنموسع

 هدای ز ندت رقع یرلقدلوا راجودل راه کنج

 دسع هلي ناسنا یرلنا ۰ رارروک هلبا نب رفن رظن
 ج رت هرابل دنه یب رلبلک ی دنکهدهکلب بويعا
 ندریلکنا هد لرابادنه لاحو .راردا عدقن و

 یرلیدنک كرلیلدنه طقف ۰ رولواببس هنب رلترفن
 یرل.عسف ضعبو فرش یراق ضیپ هدننایم
 ۰ .ردرعح

 یعق زککیدید « رقحم » فرش مقوا
 ! رارروک یههلرفن رظن زمکیدروک یرهناکنچ مزب

 ۰ ردلک د هل ون تبسن یهدنراهرا ! رخ ےس

 ۔ دنک ل صن یني رلکر یلوطانا رایلناغع یلل ویناتسا

 هلل رو ص هب یني رایدنک بوروک هدنن ودام كن راب

 یلفرش كناتسدنه هسلا راراباص فرشا ندرانا

 ید تبسن یک هدنسهرا یرلموف زسفرمث هلب راموق

 * ردهلی وب
 -رولوا كج هلن وشود هلتمکح رکفرب طقف س

 موزا چ هب قلت هلئراتح ارظن یراهناکنج هس
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 درون ها هد هب راسل تلخ ناف
 كفرطرب ميه۰راردباهظفاحمییراتیموقیدنکل صاهب
 هدهرره ۰ ردلکد یلفرف ندنرکید یسه اگچ

 یراتروصیرالکش كنسهلچ هسیا شاروک هناکتچ
  تروصیرتدام یرلغالخا یرلناسل یک یغیدل و ارب

 * رد اشن» هدیراتشنعم

 هکنچ ۰یبلیا ثوکس زار کب تیک ی
 یدهدندزن ناج ےلس كن رالوا یلدنهیبصا راه

 .الک | ندنناش ندنلاحیغنیدل وا نبمطم ندنسل وا رسم

 هارکض ندنرادینعم توکسو ۰ ىدا رویلبش

 : هک ی ديد

 هدلاح یغیدلوا یلدنه یلصا كل رایطبق اب ۰

 ؟رارویلوا رفحو مومذم هدندزن تامره رنو ندهن

 دل وا مور ندتدندم و فراعم یللب سب س

 ۰ ردیللوا نوجما یراق
اب و یہا هن اکنح یجد هفاتسدنه هسفو س

 

 ؟ رديمراو رةحم موفرب هجهقشب هلمانرب راس

 كرایلدنه مزب رریلکن اًاتاذ ۰ رذراو
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 رولو بصصعتم هد راه جرد قجهیهنلوا
 ۰ شعا

 * ملا حب شرب هل وب
 عقاولاف ېک یکیدلی وس هل و كياتک وا -

 - وشنز *هلصاوم یسهن افشام "هلماعء هلا راه اک.نچ

 * رونلوافداصت زاكي ه رامدآ شلوا یسهن اتس

 رک هقولخم راد م ساب ردق رانا ًاتاذ بس

 ؟ كجەديا تبغر
 تیغر هنب راب راق راد مم اهد كراتلم راس

 یرلندصوص هن رایدنک رانا هدرب ؟یعرویلدیا

 موتکم سس ر ینید و طقف ۰ شما دوجوم الاح

 « شعا رزعا شاف هب هسک رب مه كردیلیا ذاحا

 ره ید وې نالسم نایتسرخ هدهجهاطتفا یرلند

 تیاع هنیلع یمهلجنوسلوا هسرول و اموق یکناه
 *شعارارالغاپ نیک

 داتسکر ت هدناروط هدناربا ارب ز «ردلاقحا --

 توسل وا هسرول وا هدهرنره هدابوروآ هدهیسور هدن
 هدر فارطا و هن رلنوناق كرارب یراقدنلوب ربهناکنچ



 دنه زونه هد یرلااسل هلضف ندقدلوا لک

 قرهلوا یکساكب یراڈیلکه رلاروبد ۵ ۰ ردین اسل
 .راقدلوا شعا طالتخا هليا ماوقا ر E بام
 من زال هل رک هنب راهرهچ رک هلطالتخا و نه
 لدنه هن هد روک مزال قاوا شاک لدبت یلک

 هظفاحم یی رللصا ردق قجهلوا یلابسب یرلةدل وا
 ۰ ردراشلبب هديا

 وب ۰ مدا شءوفوا نامور رب هدرانچ بس
 یتمافتا هدنروص شهدم تیاغ كنب زق هن اکنچ
 نالیدا ه دن امور وا ۰ یدا رویا رر وصت

 یربندرلنامز قوچكيهچرک رانو هروک هتالیصقت
 یب رلدیلصا تیلم هدراهسیا هدف و هدرافرطوپ
 رعبا هدقماشاب هدنروص قجهیمزوب چ نام

 ۰ هک یرهب ود تشيعم هلج زا بس

 E ماطرپ اهد اد عام ندنا =
 یرلب راق كرانوب الثم ۰ ۰ ردارفتصا یاح ةيتح

 ییرتفع هدرارولب روک نالف زسبدا لیذر تیاع
 سایف الصا هن رنداق هراس ماوفا هدهظفاح
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 هجرکنا یواحیتاضارعا هنملعنوطالن تمکح

 5 هکی دید تمح سو "یدلپ وسیتیغیدل وا باتکرب

 لاو سر راد هانفارغ وننا هزسدسلان بس

 ۰ مدیاقجهروص
 ' زکسرولپهروص هن

 نیعحم ك_ ہکرھەد هن اکذح هدتکا# مزب س

 ؟ اب زکسرولپ ردراو تعا جرب یکیدلیا
 قرش دن راد راق اود ااه تب

 ۰ لداشعوف وا

 "روی دردیلدنه یلصاكتلخو ! توا

 ؟زکسیبرول دا مک نغیدلوا بولوا میم
 یشرب چیه محض اب هد ندنو هداید

 ۰ نمەلوا
 - ایمر . راد اکو هدرلهنزغ تقو رب نکل

 هدض اّنعاهن رالوا یلدنه ۰ و

 ۰ رویلیدیا

 هن ازا قح جھ راندا ضارتعا ا رخ

 ندراهر مج یراقدلوا یلدنه را. دآ و ۰ رازه
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 لی وعدنلاوس یکج هلکم زال قءهرا هامان هن کیا

 هد «شولوس یلغوا ییکبش » قرهتلوا
 سیا كنا زو ندفدنلارخ یعجهلک مزال قهرا
 تبکحسعثءرکصندفداشالکآ یسوه هغلوا متا
 هاب زو شورغر وا هرایراق یکیکنودهش كا
 تعاسنوکواككرهندب هنغیاق نامه یدرب و هب دیر
 ۰ یدرا و هنس هناخ هد را دکساهدنرلوص ید قلا

۰0۰ 

 بولوا یشیارب جی هدر, ر چیه كناج میلس

 تاقوارایما هد نما هناضنک هدئا وف نوک نوت

 ۰ یدلو یناج ےلس كر دیک نمط وا باتک

 هدلاح نیغلاطو سوبأم هوا نو کوب كب
 تیلوفشمر هدننهذ.دهسیا هدکلوک یزو, :ردلکه

 . ردهدکنا مست رب قج هنالک | یتفیدل وا باسحوپ
 كنوب ندنیدلوا هدقتوط باتکرب هدنلا ناج میل
 ید لد_نهرامتخا هلفءروص یتفیدلوا اټک

۳ ۳ 
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 ! زبن راردبا لوبق رلکب هن ؟ شمرواوا

 مردا لوسق نب ماج  تہکح سیٹ

RE 
 " زا لوبق اب زهلب زک هسنیالوبق زس

ک تسبرمم تسبرس هدرا باح اج هدراریق
 هعمزوطبوز

 , شعلا هغه رغاچ قرشر ینام ر هدندبد ت_جافا ره

 روا-ءف هدزکفات ۱ ی نالوا

 آا یرولاق
 مه نوسرفاح نوسلاح هن  ڻہکح رش 2

 قسوم ۰م روت رکو ایغلاچ قرهتوط رلدتسوا کن

 ؟یعزکیدمروک ییدنفا كل یکنود ۰ مرور کوا

 ۰ ردم هجاوخ مز وا هتشدا

 هلا مکباخا اما مدیا رد_ کن لاو - اس ز

 یضار مالب 1 ! هسقو رزلوا یضار مهتشنا

 . اما رولب هلوا
 *مردایضار یرلنا ۲ بج م سع#

 ندکدرب ودراب ردق یرلکدت_سسدا باشهم

 ؟ راقج هیلوا یضارنده هرکص

Ka > ۲یعنی سم ان  

۳ 4 
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 هاربا هجوق نالسم مر رو هب هناکذچ هسیآ سیا هجوف هناکنچ اب ز ! تجاح هن هرزوسو مه

 ! هسیازیا یسولرد یکناه * مر 9 ال
 یسولرد یکناه هدنوسلوا هجوق - اب

 ! موزوق نوسلوا هسرولوآ
 نالسم مهسلوا هدنرب كناب ز نم  باتهم

 !یدنفاثیک مشیربا رب هلیوش ۰ مدیا سیا هجوق
 نکیا ردبا دا را یدک « هلی وش ۶ یراقتراق

 هدر قرهردلاق 4 یراقو ندنشاب لوق عاص
 رهام كب دکل وکو د بولیږیت هلو کی دبا شم ريق
 . یدشلیا ثابثا یغیدلوا

 هکیدلوا معقاو توکس ر ردق هقیقد ماي
 ۔ رو رارف نکته دخ كنا بز هدنشبام كنوکسوب
 نرو تيان هنوکم طقف ۰ یدناوانغ جهلي
 2 هکیدبد یراق

 یمیععدخ زق رب ندر, | شیاقج هیوا 7
 ٠ 0 1ن
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 ۰ ردهلب وا زغداع مزب ۰ مرب رب وه هجوق هدرب یس

 هرکص ندتمدخ هنس یتلا شب ٠ زرولا هن زاحرب

ج وا یکیا هسرول وا یحی دخ 4 زردانیلک قا
 هنس 

 ۰ زرب رب وهبهجوف اقلطم هرکص

 هنکجه رو هدجو نجوم ثابز
 زکلای هد هسیدبا راروبلوک هلبا را هھتھق رای راق رکید

رویمزو هثلاذر یشبا باتهم
 هل تھا ل۰ یدا

 هکیدروص

 هسفو قجهلوا یبهناکنچ یعهجوق

 ؟ یمن السم

 ناس رلهلاکنچ اپ -- تمکحسەش
 ؟ زکسیمرویع دزک السمزم ؟راردیلکد

 « هناکنح » هزب هن اما زروید -- باهم

 ۰ راروبلب وس یزمغلدلوا ناسم . راروید

عا هقتشد ناسم هقشر هناکنج
 ضب ندزب تح ش

 یزقنالسم قرهبالقاص ینغیدلوا هناکنچ رلککرا

 یراتمایقنامز یفیدلوب وطیغیدلوا هلاکنچ هدروبلا
 ۰ راروب راب وق
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 : کی دد قرهلنآ لوا نداب ز باتمم ۰
 ی دخ ندنزف هناکنچ جه ! کی

 ؟ یرولوا
 ندمور ؟ نوسلوا ند هل = تیکح سمت

 ؟ اب رویلوا ندشرا
 كن هناکنچ ای وک هکرارید اياه س باتهم

 ! هدشم رولوا رادرم یش یکیدکد یا "

 هناکنج | كسدشغا طلخ  تبکح سو
 ایز رکا ٩ مزال هزکه كس مه ٩ ردیلکد ناسنا
 ۰ مردالوبقینان هسرولک هغل راک دخ اکپ

 كجيك ندهن !رهاظ مرولکآ --ایژ
 كک ۱ ردق ههعنو وط نوکر ه یراب ! مشعا

 ۰ مرولتروق ندکلیجناید وش « مر "
 !لکد كک اردقهب هوب وط س تمکح سع#

 ! كلر ندنا هدنس هسیا رار هن قلخ یهدزع وا

 ! مر ردناشوف رردیک یس
 ؟ اهمرول واماخر اتداع جج اس ز

 کلب | رهاظ كصرولوا تک س#

۱0 A 
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 سعش ۰ رلبدتسیا قموقوا قرش یتا كب وک یک
 نوکو یدمروک تجاحهراتلاذر وا ك تح

 هقشب یدصعم ندقمرغاج هب هاخدغاک ی یاب ز نوچا

 هدنناب لرله اک نچ رسزام رکید یدصتموا هدهسبدشآ

 ۹ رول هجآلصف

 ندنشدلوا هتفشآ یکءار یراق نالید باتهم

 دفل نمامالک | هد هوا شمالک | ینیدصقم تاکو

 یع وک كبیلع » الوا كمراڪب ۰ یدبا روب روا

 زوسر هد «؟ یهناخ دغاک هسفو لزوک اهد

 باوج هدلو ه كن راب راق هاکنجطقف ۰ یدجآ

 هباب ز هدعب۰ یدیا رویمهدا تقد هن رلکدرب و
 ۰ يدروص یغیدلوا بو-لوا یمایاب یسانا
 - رق زق رب و یشادنرفرب زکلاب بویلوا یساباب و انا
 یکیدر ولزف راد هنعبدنل و یسهتشنا هدرب هلشادټ

 قلت هلستفدلاک لکد هلةلنفلاط یکر یکلوا ییاوج

 : هک ی دروص هدعب ۰ یدلیا

 مدسل وا قح هلا هکله دخ نس اایز س

 ؟ كسيەرواك
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 ۰ یدالشاب هبییعت ینکیدتسوک شالت هد هجرد ۱

 یسعان وا ندسااعهد یه ندرازق مه ندنسیدنک مه

 هددسدلیا هذخا وم دهبا ینت کر حو نالک مزال

 شوقرب ندننم ییوک كم ىلع ندفرط وراق
 .البوهیرو هد « ! رویلکیابز » هسذوروک
 هن هساوا مومذم ردقهن تکرحیکیدتا ندنفید
 ۰ یدا روی روک روذع ییسردنک

 هب هناخ دغاک هش یدقلاق هدچوا تعاص مات
 ! م: وسر هدیلناقیلد ! هداروا رب راق هکیدقاب ء یدلک
 دغاک بو ندرب وکر یک هدیغاشااهدولنا رکم

 ۰ شعا راک هبهاخ
 نون كب تمکح ست هنکیدروک ییابز

 هنن ینسلک زکلای هسیا نکم هزف نود هدهسیدلوا
 ینود هش هدناب نوک و هدلاحینیدل وا شا

 .یدلیفص زارب هنسلواشک قرهنلو یراشادقرا

 هدیشلو شلوا لما لئا قجردفوش اذه عم
 . ردندلاوحا كحدیلبا نون یسیدنک

 یکنود هب یدنفا كب نالوالوب یناسحا رایراق
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 ۰ یدلیا تکرح لیدب و یدروک

 روید مهب ورو هتسهآ اهد ندیکلوا هعفد وب

 ۰ یدبا رویدیک یلریح اهد رابتخا الب هدهسردیا
 رغآ ردفه مدآ ندسیک یرغوط هدیما ر ارز

 ۰ ررو یلریح هن هسورو

 ندنکوا كرارداچ یغیدنلوب شم روتوا هوا
 و كکب تړکح یی ه:دنلاح ییدلوا شیک

 نیغلاط ردق4 هدزکنوشود ینکیدمروک یرارداچ
 . زکیلیا هنزاوم هلکنوب ینغیدنلوب

 ۰ یدراو رد ف ه یر وک كلیا هدیک هدیک

 ؟ یئوسمک یم وس هب ورايا نداروب ید

 و ځد راب راق نامز یغیدراو هب ورايا یسیدنک اي
 ؟ هسیا راردیک ه هناخ دغاک بو ندب رپ وک

 یغیدلوا شلاق كب راچ هچوا ۰ یدقاب هتعاس
 ۔دلرا شا رخأت نون ردق هنامز و ۰ یدروک

 یرپ وک هد ردق هچوا مان قرلیقیص ین اج هنیارلق
 ۰ یدهلکب یدروت وا هدنشاب

 وش نوا كمهلکب ییزف هناکنچرب قاهرارب
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 هدهسنا یدهلکب قوحر هروک هننیمح یدک

 قجنا كناوفلب ندر, یغیدقاب یکلوا هجشدقاب هنتعاس
 بوروک یغید لوا شنا دعا هقیفد زکس یدب
 رولیقص یناح هنکیدورو رغا ردق# كتعاس

 كحهورو یتعاس هژیغم راب هسلکندنلا ۰ یدیا

 هدكشذوک ایت هنسهروبحم تکرحو :كتعاس اما

 ندنفیدلوا یلاةحایما هک قباچ كنفو بو وروي
 ۰ رویعابیکلیلدو زکلای

 بوقلاق هرزوا قوا رادم هکمرب- تفو
 هنسهب رق هناخ دغاک ۰ یدلوا روبح هک زک زارب
 م رای هللا شور هتسهآ ۰ یدورو یرغوط
 هناکنج هدلو ۰ یدراو ردق هب یرب وک هدتعاس

 وب هدر نکیا هدندیما مردیا فداصت هن رای راق
 هيلع ءانب و یني راقد لوا یلپ وک كب ىلع راب راق
 تلا كرنابالغاج نوا ك هبهاخ دضاک
 یی رلکجه- ندنسپ رب كراب رپ وک یک هدنفرط
 هراب راق هدلو هد يه كمر تفو د لر وشود

 موزا هتکرح لیدب ه ورک نوجا كعا فداصت
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 : قرهالت [هغياقرب

 ! یرغوط ه هناخدغاک

 ۰ یدرب وییسادنام و

 مظعه هدنسهرا یکن وکو هلا شیدیک یکنود

 نوکو لد هلادنص لک ینود ! راو قرف
 لد هنراطش 4هنشنیکذود | قیافرب هتفج یکیا

 ! یسیتنفیص جار ! قانغلاطرب نوکوب

 دری راتم دخ نود ۰ یدراو ههناخ دغاک

 قوجرنوکو  ندیجتروغو ندیجهوېق یکیدلیا
 كك !نوعحا یتلا هومف زکلاب !.روبتسبا راتمدخ

 نود! لکد كسلا نالف تروغو زو ريج

 هدكنن کرا هناکنج نا ریغاج قرمش هن رلیدنک

 رایجهوه» ۰ روي روص یب راکج هلی هنلو هدفرط هب
 تاتهم هد فرط 3 رایدنارا رای دنقاب هفرطره

 : کی دد یمن رب ۰ رایدم هل وب یی ر تانعاط

 زونه تعاس ۰ ردنکرا كیاهد مکب --

 ۰ رارولک هتبلا هرکص زارب ۰ یدلوا م راب
 كب تیکح سش ناروتوا هن رانک هرد



TE 
  ۶ماشقا هد« ؟ زکسیم نمرویهکع | ردارپ ! ردار,

 یکیا د كب ثمکح یم هدهسندلیاتوعد هنماعط
 هب كم اهد ر قترا نديا ماعط لوا تعاس

 یمرولب ٩ هبهرفس هلیعلح الماف كرهر و یقباوج«

 یدمروتوا ید ۰

 هدناعلاطم یکن ثلکب تیکح رمش هدنسهط وا
 تا ۰ رتا اضتقا حاضبا هدارو یتفیدشل و
 راثا كیئاعلاطم وب ا رقهدنرفرط یغاشا كن هلاکح
 مولعم یشرپ قجردقوش ۰ ردکج هل روک ی هیلف
 ندوش وا تحارنامه ینافیلد هچک وا هک ردیللوا
 ولرد كي هساوا قجهلاط زارب ۰ یدلاق مور
 ینات رنامز قوچر رونایوا لاحرد هلا زایور
 و هنب رالاط هن هرکص ندقدنلوپ قتایوا ہد نا
 . یدبا رالرف ندرب یغیدنای هلبا ای ود

 رولوا حابص « یدلو جوک یابص یسنریا
 بوربداپ وا یی یدنفا مار یردارپ ناف زلوا
 یشیار, كج هلب روک هدلوبناتسا ندنکربا نوکوا
 هتنحیکیا ۰ یدنا ه هلکسا نامه هلثع ندنفیدل وا
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 « یدلبا لج هتفاطا نالوا هدنساوه كعفوم

 قلخ لادنص هدفدلوا قحر نوا تعاس

 یرلفد-] وا شمرریک هن رالادنص هن راز هل رایشا
 مات ماشفاواو یدلوا ناور هلو لادنص هدلاح

 هنسهلکسا قحهلاص هدرادکسا هدقح ر تعاس

 كن ساقفر هلا كب تبکح سعش مو هک دشان
 ۹ ۰ ردهلکسارب نالوا قفاوم لا هلکماوب هن رام

 اندام یسهناخ كکب تمکح سمت هدقج هلاص
 یکیا نوا رظان هزکد هدرهجرد كج ەل هلند ىلاي
 .ورف» هکردیسب رواب قانوفرب یلهچ! وب ییهطوا

 ۰ ردقو یروصقرب چ هحنانبب زن هحناش
 دعاک ك ی تمکح سش نالوا نشییعبط اب نک |

 ەدکغوشود ن رد یرندیلهدا تدو ع ندهناح

 ماشقاره ندنفیداوا هدکةک بولاط بولاطو
 نکیایداتم كّعا هثحابمو هرواح هل اناج ےلس

 یدنک هل روط مدآرب نوغرو تباف ماشفا وا

 هلا ادص كد كب مقار یتح ۰ یدلکحهنسهراد
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 ؟ كىسيەرولك هارو ن ا بم
 زکسکجهلک یبهبارو هد راب زس بس ٩

 نکع ( قرەشالفاي هنغالوق ) طقف | توا

 لک زکلاب نس هسیا ۰

 ۔هبع یکنر هعالیوس هزفرب هفشب زوسر هل و

 ۰ یدشلب سکعلاپ اب ز هدهسیدبا رواک مزال كمال

 .وس كنمذح سه هلکهرتسوک یی راشید لزوک
 ۰ یدنالک | ییفیدسل وا شعالک | یاهم یکهدز

 *یدرب و یراشا تقفاومرب هدهلیشاپب
 یکیدلیا یطاصعت كتمکح سمٹ هل زق هناکنچ

 - ردنرآ ییب راق زس رص هماعط كا راشادق را رازوس
 « قاب هکع هد ل هسک هصیق یتبح اما یا » هلفم

 یرهناک ج یلناق ید ندشکیدلدشیا یرازوس

 ۰ یدلک هبهرفس قرهواص
 هلاحادم یک هن هدنقح راکب رولی مک راپ راق

 رلنوسلوا هدکتک هنب رالوب هلا روم هنای وک ان
 نالوا شمروب وط یغاسب ین رانرق لبا هزم ًاقاذ
 هدنب کرد ماعط هبا اهتشایلتدشرپ رارکتب لک
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 * ريد هلی هلاح كج هلید یل هشن هج هدایز

 شاو هذ رزوا یم ینوا كتعاس طقف
 * رتیدروک موزا هئدوع كرديا ېد ماعط شاو

 یلوعت زکلاب اب یلکد هدن کوا هدماعط شوخ

 هدهش ر یرالاتج هم بوردلاق تا ودا قار

 جوا یکیاهدررو شع وق یرافام یقشاق لاتج كم
 ۰ ردشمروتک هاروا هدیرلکع ترابع ندولرد

 ی راب راق 4 اکنچ هیچ ھ هت روا یسهلئس كم
 یری راق كب تلخ ی ندنکیدلکمزال قمواص

 هکیدر و كب راچرشیکیا هندرد رهکج هفرطرب

 نالوا شامروکهدرب ر مه یناسحالو ردقو

 « یدا قجهزو ینب رلقع یدلاق زآ رهناکچ
 ادعام ندک درب و هبدیحجمرب بوراقرچ : هل هبا ز
 : هکیدروص

 ۹ اس ز كرم هناخ دغاک نیس بس

 رل وت كب عرب برخ -
 -- یزکیه ٩

 م ردیلیاسمناوا یراقوش زکلاپ س



RENEتدل  
 قشر ج ندهش زوم هفنارفالا یدتفا دواد

 دفنارفالا بویلوا ندنمراسانش يسوم ناھ |
 یرضهبو كنماقم تسار مز یراضمب كن اما
 قرف العا كب یتغیدلوا ینیع دوام جد

 قرهلا ندهفنارفالا یرهمفن ضعب تح ۰ . ردشعا

 ترض رب هدنسیدنک یک لاک او ميسو : ىب هقروتالا ۱

 ۰ ردراو ید

 .رو كنهآرب هبوش هینیلومنام یدنفا نترا " 
 ردفوا یتیراهچراب ارهب وا لزوک لا هرکص ندکد
 ریش لزوک ر دقوا هدهلب زغا و هفلاج هلنرابهم

 رهظم هننب رفآ هناضدكکبدواد هکیدالشاب هفعوقوآ
 ۰ یدلوا

 قح جوا ندنرزوا یرادورو هب ه هناخ دغاک

 هدنفرظ تدموب ایوکو یفیدلوا شم تماس
 كران و هدلاح یمنیدنل و شل رس وک ماود ید هترشع

 نوسروط هلوش قلوا شوجخرس یر
#. . 
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 هتشم ردا لارشا ید رهناکنج رکید رد هنره

 اب ز هدنراګا هدهسیا رایدرب و یتروص تیموعرب

 ۰ یدبا رویمهنرکوا قباچ یسیر ج ردف

 ردفوا قرش یکی اب ز هدنفرظ تعاس م راب
 ترابع ندنوناقو یانو ناک هکیدنرکوا لزوک
 یماطخ هدنرب رب ۳ هدیدوفوا رارب هللا یعلاح

 ۰ یدمهل روك

 یمدوفوا كنامز زکلاب یبیقرشربارب لبا یل ج
 كب یساعشراق ءلراهناکنج رکید بول وا بولطم
 رلکید هد راهناکج هدلاح یعیدنلوا هشت هعفد

 . راروب سوک هلب راتعاطا مدع یتیرافدلوا قولحم
 قرهزف هتیعون# یراق رب نیکرچ لا یتح ۰ یدبا
 : هکیدید

 نوجا زمیدلوا لزوک ردق ابز زب ابا س

 ۱ زکسرویقتلیوسهزب

 یکلزسبدا ردف وب قترا ! ایوب كلوب اکنچ

 ۰ ردیلم روک شوخ
 ندکدلریو ماتخ هدهن را بقرش لر هناکنچ



 س

 هن رنو وق یرلیش رادقم ررب نوجا قلوا | شاي
 . یدلراغعج سع هل رامالقاص بو وق هن راج

 هداب ز ندهلج هاج ز یدنفا دواد هصاملاب
 بولوا یداتسا يسوم یمیدنک ۰ یدرب و تیم

 یک یغیدلوا شهری و قشم هرادرک اش قوچ تپ ۱

 شم هلکید هد یی راادص لراسانش قوم قوچ اھ

 ر لزوک ردق یمادص كنا ز هد لاح یغیدنلوب
 رولبا فاز ءا ینغیدلوا شماعی هدنرع سقس

 یه وا ۱ هعءاب هل وا کزغا زف » تج ۰ ید
 «۱ روا هلب وش هدییلوصا ! پای هلب وش همای هلی و
 یتاف رمت نالیدبا زق هدکدشریک هب رعت جاةر یک
 ندننسح كنا ز هحنروک یتفیدلا لاحرد هک
  هلج ید یمهداءلاقوف یاکذ ادعام ندنسادص

 . یدلوا ردیا بلجییماسصسا رظف تفت
 ردفوا یابحا مر یدورو لر هناکنچ

 كم دواد قلءهرا رب ۰ . زمني هد رعت کیدردنکا

 يدنک هد«! مچ ی ک 8

 ۰ یدالشاب هقشم یب قرش رب یفیداوا شم هتسو
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 ر ! لزوک تیاف نورب ۰ ضایب مب یک شلبا
 هن روط هدبولوآ لوغشم هلبا یثرپ یتهذ ردق

 وک تب ةح هسلوا كجهلک راقو رب نوکسرب 3
 یسهذاح ردفكجهدا روب هشنسرب ر_يظعت

 دوخایو هعشیلب لاحرد طقف ۰ روبرتس وکر ث ات

 نوچا كليد یشرب ای و هاوس رازوس زسبدا
 لئاز تبهوا تابه وا یک هد ناچ هه الرس رام

 رویقبچ هنادیم یکل هن اکنچ قرلوا ۰
 ادص هدززف ! لزوک ردنق ه یمادص اب

 | بت ردقو هددسیا رولوا كد عبطلاب هح رک

 تره ۰ ساد الو د « درازق زلوا رولوا ادص
  ۳ییزعا ن کیا روقوا قرد هک هدافهن ۰ لری ات

 یفدلوا یسادص هناکنج یجد كنادص یساپ

 ردهدکمربهوک ۰

 یدنک سک ره هدیسادص هدیزق اذه عم ۰

 وروک بوق رم هلبب رلقازسرام یکیدتا لزق یتح .
 یراکدتسارههن راشادف را رک هنسدنک كرک رهن

 هدلوپ وب ځد تالهناکذچ رب ېک یکیدلری و ندرایش
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 یشرب هغملا هلاق هدرارپ یک هناخدغاک یراستلاذر ۱ قیچا یشاب ردفوپ ارز ۰ یا رردبا عن اقلطم - یررومامتاموبطم قهمزاب 39:7 7 . رش وا هکر یدالثاب هضوفوآ قم

 . رولئد - یشرههغلا هلق هدنرزوا هفیعص هدهسیا و
 . الکا ینیدل و لزوک هجا هدنکلنک بانهم ۱
 نالید اب ز هد هسیدیا ران اب نیکرچ تیاف ید یراتجوا رکید یکیفیدلوا هن اکنچتراقرب نالیش "

 یو .یدلق یم هس كنه سك هنغيدلوا لزوک - هددج رد قجهلوا بارفنصا بجوم "ةقیفح زق
 هدننذاق كينوا هدنجما ناوسن عون هد مه ! نادف ۱
 یدیا هسلوا شاپ برق و رکا ۱ لیک تر نالوا هدره کنج رام هددسنا رتسا ۰ هايس : رزوک ۰ نوزوا هدرهجرد یقج هیم هنل وب هدنسپ رب 2 ۱

 .یدبا نم هشیقایردق كلر وب هنسیدنک قلضابب وا
 ندم رم قآ رشید. كچوک زا
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 ! ومو هکچ
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 !ردزةنالغوا زق ہد ےھلزوک مه
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 9 ٤ دلروص ید: ود یعیدل وا بل و رک اب

 شعد« ردزفنالغوا زق » هلی وب كاتم هدلاح یی

 قجردفو نوجاهناکنچ ٩ زکیدلو یفبع یتسلوا
 ؟ ردیقوچ كازسزو

 ثح ندنکدلزوسک یدنک كرلکب زق اس ز
  راپ ۰ یدنلوا دمدبن كب هننروک ینیرطتلیا
 قرهبارصص قرهت | كى وک ق ,هناد رفا یني راقم
 : هکیدید

 كب هد مس ۰ ۴د لزوک مدنک زکلاب ب

 ؟ یمعهبوقوا قرش العارب هزم. | مکب ردلزوک
 هزلوا انف س نيترآ

 .یرایقم شل وپامارول وای بن تمکخ نیش
 ؟ یمروت هلکید هد

 یکی ! مدنفا راو راهسیچ یکی س باستهم
 | ییدمبچ یکی وسش رازف یدیاه ۰ ردمیچ

 -وبعوف و فیلکتربزونه دن رایدنک و یدید

 ندر یسیراق ه اک نچ شب ن, زکر وار, نیس



 ریکیدتشبا نددومم شیدا هیت باک " 1 3 | مرولوغوف یک زس هد 3 RE - كس تم ۷
 هنداق ترد رکید نانلو هدش ای یس راق ه کنج

 ۰ رایدالشاب هکموروا یرغوطهراکب هلرداتراشا
 تفد لوا لا هم رادورو كنم رب راق هن اکنح

 . راشادقرا هلتن ونع لاک ۰ یدل وا كب دواد نیا
 : هک یدید اردا هبارا ید هما

 ۰ وولشکا لزوکك هلبا ران وب هتشبا ناما س
a 

 ٦ ہک هسناب هرق هز یک لک ےک ی
 | لزوکر دق ھل

 .ردلزوک ر دق كج هلیهدىا تفدراظنا بلج اعفاو " یزت هناکنچ ندیا بلج ینیراتقد رظن كرانوب
 هان و ندقازوا اهد هن اکنچ تراق نالئد باتهمپ
 دع همدقمر هلوبق نسح ینو هحندیشپ را یی زوص ا
 : < یدبد كرا

 ۰ ردلزوک كب زق اب ز مرکب اب راک

af 
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 كرا یقرهفاب هرافیس 7 درداج رلیدودپ

 نامز یرلفدنالفازوا نوا كةیك هنفرط هقشب
 لا هکریدلکت سار هنسپ راق هناکنچ ترد جوا

 هتسوا ؛یدا رروسدیک یرغوط ه رلکب هلشالت
 :هک یدید یدو

 -الک | رس رنو | باتمم هلرو هلفا -

 كمامرب و هرابشب هه سک ۰ لکد ندرلکی زکغید

 ۱ ِ راشک هارو نوجا

 ۱۷ یارو دلو فلج ,
 ۰ راروبلاح یریدنک !ریخ

 یتیساضوف هن اکنچ قرهن | كى وک هرلنا نب

 ۰ مر راب وق هرابنوا شب ردنا دیلقت
 یمهدیاف هن هست آ هلقا.ط لکد كب وک

 ۰ قو

 مر اچ نویز یکی جج
 ا او ناخوش هل هدرلنا
 - هنلپد نوسلوا هتل رب ندنرلکدب مناح کس

 ؟ میم نم



 هناک هلراک !هزانک هلب وا ۰ رولیاص تیحودم

 شا نو:٤كب یراهزاپک وا اعقاو رانالوا كچەلي
 مکجهدیا نونع یرلنا رلنالوا لقا هد هسا رولوا
 ۰ لزمهدیاهرض-م یک رلنا هقلخ هد یني رابدنک هد

 ندکدلیاتدرع ًانوزحم ندنن ای كرلکب رایدوھب
 لرهلکهن ر را رداچنانلوا دانا هناخهوهق هرکص

 ۴ : کی دد یدوم نالوا هتسوا

 ! راشعا رامدآ الاب وهمکب-یننیدناده س

 ندای روبالاص هجوق وش ٩ زوک س یهوهف
 ؟ یمرلنالوا شمقیچ

 یغلاجلا تمارک هنرد هه » | توا - . .-
 عفد یزب لدتا كمرتسوک ره زار هد + تفرعم .

 ۰ رایدلیا
 قعاصیروغو هناخدغاک زار هرلناهدن س

 رایرتشم هلی وب ۰ زاید | لوبق « دهسیا مدتسیا
 هکناص ۰ ردالعا اهد نوسلوا مه هنفجهلوا

 یراکب البل یرودنود هلب وا «راشلک هبهن اخدغاک

 د



 کاتر
 «ص ر قاصص یقاصص ۰ یدا یسهضف یسلوا

 ببس هکمرب و هلصاف هبدش زوم یماسرتشا كعا

 5 یدل وا

 سهش نوجا مای لصفرب لمکم ءرکص زار
 شمالشاب هکر و كنها دن وناق ید كب تیکخ

 رارب هل عاد راب ید وم زایههحرب قلهراو 1 یدیا

 ییسهران ناطیش نانو هدنلا یس هتس وا *] رولک

 كشلخ هللا ادص و اب وک ,هک یدردتوا هرکو

 دنا تعاج و طقف ۰ شعا رالغاب یی رازوک

 قجهناب و یرلزوک یتج هنال-غاب یرازوک هلب وا
 نیترآ قلهرارب هتجرک | ۰ یدم هلو نمی

 ۱ : یدنفا

 لکد یشرب یه یرازه لر شرح وب

 هدنص وە قلب رات وص هدهیسلآ یدد

 مکح هلبا اراقافتا یراقدلوازمستاط كىكرانوب ید

 هدندزن لقاع قلوا یلوخدم راف رح والثوب



 یمادص یبا كکب دواد شاش ناقیچ نوا +
 كاب هنوط مد لاحرد یدنفا یره ۰ یدیلوا
 یم قرهنادرفنیطهرک رر ىت ترد كناک نوچ
 قخارب هلیلاح شی رکالو كمکچ زارب شیرک
 هد نشب رک لوصو قد#لازوا زارب شی رک هو
 دغم وط مد مالب یکنها هلینروص كمرک زآ كب
 دین وزوا اهد نوا کی تمح یه ۰ ىدالشاب
 نداو هساا كي دواد و ندنفددل وا حانحم هکنهار

 ,دففیچ بوریک هرات قوچرب ریال
 كىلە هلکید یچسهن هناداتما وش ندنفیدنل و

 شمرافبچ ندرارطاخ هدیاظن هدینواق نوجا
 . ىا

 یدنلاج ورشب هد رب هرکص ندکدنب سقت
 بویلشرک هژنالف هرابقرشهزاراکهرایعاع هد هسا
 ۰ یدلرب و ماتخ هلسف هلیسارجا لورشب زکلای

 كچوکرب یلوترپسا كنيلوقن حد ماتخ بیس لصا ۰
 شت رارق قلاب رپ لاحرد «دنفاجوا تحایم |
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 كشود رنو هسلوا كحهدا اضتقا کی دلنوق

 ۔زک تب رغیراکج هاب هلوا معاق ید هنماقم نافروب
 « ردم ولعم هرانالوا شم

 هدنفرظ تعاس عراب وش هن ادعام ندرانو

 ۰ یدسلنو؛ هنادسیم یجد یاودا رالبک كنیلوقین
 هدن رشع هددهسلا رارونالل وف ترشع رایدنفا و اعقا و

 كعزاول وا هدا ز ندءهشن یکجهرب و كنوتربسا

 هلا تیمها كجولب رو هبه یت وا و یمه

 یصوصخ كکب تمکح سعت یرایقار + رارونلکا
 یسهقوا م راب هکردیشرب فیفخ تیاف یکیدریدکچ
 عاق قحا هنماقم یمهرد یللا كرابقار هقشب

 یساوا یلکروس كترشع دصقم ندنو ۰ رولوا
 اتاذ ۰ ردیسلدا لواشت لو لو كنمزاول هزعو

 یمرفس ماعط كترشع باب را هقشب ید یرلهزم
 شه الش- راهلوط یحالاب ارب ز ۰ ردنیکنز ردق

 یک زوری-چ راب وخ كنهرفس وب ید راتا راق واط

 هنا یم یرلهزم یک یسهطروع قلاب و ان روقبل
 رپ یهرفس یاونا ریپ هله ۰ رولوا لخاد
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 هدهسنا رلیدلیا تمدخ ضرع رایدشوف هلادنص
 یکیرلفدموا ندن کیده ر سس وک جابتحا ھن راتمدخ
 میرسد وا سرم روم لو تاک ۰ ریدت| تدوع و تەجر هدلاح یراقدنالشوخ جه ندتعاچوپ نایلوا یدب ثاری»
 یضعدخ رب «رفاسمیتلا هکرویروک نوغپ وا ردقوآ
 هنسمر ورمارپ كندسک ۰ زویلک هلبب قوچ لک ذا
 هلرهلب ییسهرمص كیشره وا . ردق و هلی تجاح
 یی وزرا یهدنرالکوک كنبرارفاسم كن رلیدنفا اب وک
 .دلبب كنکیدتسیا نیک رھ یک شمرویدبا فثک
 كح هبلب ولس هقشب ندرکشن هب لوقو رروک ینغی

 ۰ ضەلوبزوس -
 .وص هن لرافچ كنا.شا ندلادنص

 عراب هلتهج یرلکدليا مدراب ید رایکر
 هدنناش وصخ را کلی ن زسکمروس تعاس
 یمیرد هجرف هش راوزوا. ۰ ریالی ضمه

 یسیچماب توانرا هداج لاح یمیکت سوپ كيتفت ۱
 ید قصا جاقر ادعام ندکدلپ مس ریش یک
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 هيا رارولوا لئان هتتدوعسموا رانانلوب راو ديما
 هدن راداقتعایدنکب ویلو هدددعی ریثأت هدلاح ره

 ۰ رولوا یرغوط یرللو
 :  مدیا بیقعت ,یزلادنص تر یدعش

«¥» 
 درع لادنص هلبحو ز هیدید ید هند وا

 هدنسهاس یسعاط یرلوص تاکی تح سعش

 هنتلا ل نا لغاج بوریک هنسه رد هناخدغاک ندهلخ

 ۰ یدلب ا رز

 هدرا ژاب و هعج هکیدنا ین وکی لاصرب ید نوک
 ییشرب كج هل روک هفشب ندقلهدرا وخ كن هناخ دغاک

 تفاطل هدمایا یربغ هلرلنوک و هدلاح یعیدل وا

 هذا ز اهد قلوا طا سلا بای هصح ندهیعقوم

 ۰ ردوو

 ییهلمسارب نانلو ترابع ندشورغیکیا یتعق

 هساکرب كاهراب یمرکیو ندا راجا هبهرابزوب هقلخ
 وق زونه رارداچ ناناص هشورغ جوا یتروغو
 هچرک | یثک جاق رب ندرلنو ندنرقدنلو شار



 ا E كر ۳
 یفیدمرغاح ۰ ردبا ماعط ه دلم لس ماشفا شفا

 هدرابک صمب هل واو + زغا لوبق رفاسم نامز
 . رداکد هدنلاح هطفاق ول یمهناخ یک یمیدلوا

 هچوا نوا قلخ لادنص ربارب هلا یررالیک
 موئثم یتیددعج وا نواو رلکنرف ۰ ردشلوا خااب
 یلصاح هدهرغس رباب و هدلادنصر هلب و راردیادع

 عاتجا یشک جوانوا نوسلوا همرول وا هدهر ره

 رررافبج ندنراهرا ییسپ رب اب نامز یرلکدلیا
 هدرد نوا یددص قره مدآ هدر دوخای و

 یتفیداوابولوا راو ةقیقح كتءائشوب ۰ رارریدراو
 هروکذم تماش ه6کزرولب ردفوش ۰ ریمهلب

 قغانا کو جد هدر بوسلوا یثرب یکن رف
 هدایند لاقحا ۰ ردشلا نمكج هةنارفألا عونرب

 دوعس.كب یییددع چ وا نوا هکردراو راءوف صعب
 ندنتماتشالددع وب ۰ ران وسلبا دافتعا هرزوا قلوا

 ندننیدوسم دوخایو راچود هتماثش وا راناقروق -
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 ترابعندیشک یتلاو زکلاب قاخیە دنا لادنص

 یک روک رج فنا هتفج چپ وا لادنص ۰ ردلکد

 لک د هتفج جوا هلئروص كمکچ ءلروک رشیکیا

 رولیکج هلټرو ص قاراص مدآرب زکلاب هکروکرب
 یک روک ىلا هدنورد لادنص هکردهتفج چوا

 قرهبلورو هلکبکچ روک بابحا ۰ ردراو

 تمکح سش رانو هدهسیا رارکچرابک روک روک
 لبا لادنص ۰ رارد کد یرامدآ یسعلیآ كکي

 ند رابجقلاق نالوا مولعهنسیدنک ًاتاذ نوک یکجهزک
 شورغرشب نوا هرانوب ردا بلجیک روک یتا
 ابو یععباق زکلاب یمدآ یتلا هتسقو ۰ رر و هیموب

 e ىكمەلىسي هدنس- هاخ هل تف ص یطادنص

 . زلیادعهنافرسم تهافسرب كم تنکح
 هرکص ندنک روک هدیتلاو شادقرا یتلا _ ٠

 ید موررب ندا اضا یتتمدخ تالیجرالبک هدرپ
 ست مداو نالوا یلوقت یعسا هکردراو یسیلناق

 رخ لو مه یسیجرالبک مه كکب تملح
 هل مات یصهدخو قاشوا هدقانوف ۰ ردششره
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 كکب تمکح سش یسیدنک ۰ نعروط و
 هکردبسهجوف كءاح رونم دمطاف ییمر یسهتشنآ
 هدنشاب ید نوا زق مدقم هنس-جوا ندنواسفاو
 لاک دمر هدنشاب زوفط زوت وا ید هدنک ن کیا

 شب یمرکی یجرکی هلب واهدهسباشلایزف قرهلوا
 هلاش یفددل وا هد را هرن یلکو ک یک را هجوق یءدنشاپ ۱

 ینتسهجوز بویلوا ندناش كناذو یهروص "
 راکرد یرادتقا هدکلیا هاسجمه هدکم وس مه
 داویاف هد ینیاټ هدیمب راق یکب مار ندنفیدل وا
 ناجملس هدناكن هاح ۰ رار و-ەلبسەدايزەدىمەدل
 ۰ ردشل وا معاق هنماعم اياب د مار هسبا اباپ لوپ

 هد زوک اهد یتیعج ندیک ها دعاك یدعم
 ندّعار هلبا ناج لص زکاای هدنربجما ٩ ابقدیاط
 بولوپ مدآ :نابلوا بوم هب يسوم دم

 یر *و ینوناق كي کج یب# یبا كب وداد
 ینسانیلودنام ید یدنفا نیترا و یتناک یدنفا
 ۰ یدیا راشلاربارب

 ندک یرغوط هبهناخ دا ندهلخ طقف

۱ 
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  هدهسیا قو مداررب و هراب هک وچ هع“ ر اب وب یاب

 یربشبا قاعتم هغلساقن مه هغلعاسر مه یدنفا نترا

 ییافص قوذ هله رونی لزوک هقدلوا قرهاب
 ناو مزدا ریا دی الحنا ۰ ردمدآرپ روكى

 قالخا كنباغا كرلنالوا بوسفم هبهسیفن عيانص

 « رولوالزوک

 هوا هددسبا یررح هنزغ رب هچرک | ك غار

 هلسب ییفجهزایهن هلکنا یر هنلو یلقر زکذاب هدنلا
 نونآمندب رع بویلوا ندرازسهعاضب نابم هلی
 ناسا بوسنم هد ونف یک یعیدا وا اتکی هدسراف

 هدنلاشا ضمب ینسهلیکذماضب و کردند رانش 7

 هدنلو ییامم ؛یرحت كلام هلهجو زمگید روک
 هدییحدم «ردسعر دیعمبندنسدنک ېد قع اللوق

 ندرلیش قحهنلوامذ انک اورلبا ارجاقح هدییمذ

 * ردبا باعتا یل هلبا ریش قجهنلواحدم هسیا

 ی واغ-هدای ز ندهلچ كناذوب یثنالند قی وشت
 نا لعد اجود ددفبدل وا تریخ ییا
 ندش وشته یعاسمو هربخ هد یناهسلوا هل
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 ۰ لکد ملعترب هترجا هراب نوا شبیک راداتس 1
 را ؟ ردیکد هدنون حد شفلسما 22 ۷ وح قلوا سود یریندیکماكنابلف هکا
 ر یدسنا یرهبیدا یک دابا ق نو موا مه کی ماج سعثو وا هان دون

 ۰ رددرک اش و ندباقشم ناک ندنسیدنک ٍ 1

 ییمرار یلهبلف لصا نع یدنفاںایناولا نیت رآ 1
 هديا تافو یسهدلاو ًافاعتم یناو یردب بولوا

 یکیدبندرانا و شلاق مدآرب زس هسک چم هدابد ۲

 كنو ۰ ىدا شمروت ش٤ هدنفوزآ ید یثاریم :
ET۔ انسا كردبا باستنا هشافنرب یلاب وروا  

 ندکدلشیا رار هلکنا نامز یلسیخ رب هدلوم ۱
 اب و ییغاپ ادعامندکدنرکوا هجزوک یغلشافنو 1
 كنمهتسوا دل ردیاقام هنسدنکی دنک ید ریو 4

 تردجوا و شم آیغاپق هبلاتا هن رزوا یییهیصوت
 لزو-کكي هد لاح یغیدلاقهیلبکیدمتدم هنس
 هدهدقلاح انیلودنام ادعام ندنا بول وا ماسر رب
 هدارو امقاو ۰ ردشلک هلوباتسا قرهنازاف تراهم

 ات ی  aایم  YW eرب نت 5 ا 7 فا  wwآپ 9
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 روک یتلاشا قوچ ربه وا اما ردندایدا اعفاو

 نوزومه ی زنه یک رارعاش
 و اقم و

 ,ندشروخ هزاج ردنا قلراکار ا اموظنم هدهن و

 پرادبدو 
 ازس یتح هو ص ه رعاش» بوبلواترابع

ش تلکر تمکحسعهلدتقو
 )بوياپ قلا سد ری

 تلخ سعث هلی هدلاح یفیدل واشمامری و هن.هددنک

 هنفیدلوا شالزو قات سود یکهدن رلءهرا هليا كب

حاص قالخانسح ردقهن ًارظن
 یددلوا مدآ ر یب

 رولشالکا ۰

 ندنواه نوردنا كب دواد
 توسل وا جرح

ر قرش رب شاپاب رماح قو فو یعوم
 بو وقرا 

ک نالبر ولکد ترابعن :دملاح
 هدنعاس کیا 4 هت

 یا لزوک ۰ * ردهدنس ورد مرد وا هتسبرب یی

 سصاق ید هدوناب ۰ رالاجناک السعا ۰ اف وا

 بلا هنبلغا كوم بایرآ مر هه ۰ رد

 شیک ریش ۰ روأی ید هطول لکم ءرزواقلوا

رک و فا تسردنک ا رک یت ون هکب
 هنتس ریشمه 

شا ملءت ق ید وم
 هع یا ٠ رد ساب ند 2 و 
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 ۔ هبوق وتم هلنهج یکیدسلی ینااک كناذوب ما

 ناچ ملسدردبا مارک,ا یسیدنک و .
08 7 

 هلوناتسا هما دعب ندنفآدلوا «دکفک هبه
. 

 یدبشعا اجر یتسلاق هدنسهراد یدنک و
 یک ناج ملص هسیامزال ردسق4 مدآ رب ییکناج اس نوا اخر هبوب نایلوا کک زارب هعشب
 شوخ تباغ هد یتبعص یک یییدلوا هداعلاقوف یلع . رد یا صح هنس هيرو ملعت كفجوچ یکیا یتنقو هسحنالوا و شالریآ اسهد رب هارد... هلوبناتس نب حاد هبلایوم نکا ندنفیدل وا مزال ردق وا هلناع رب هيو ید نوجامدآرب

 : ردمدآرب ملح ملا ۱

 .هردشتب ردان كب تل ویناتسایدفا ىر 7 و
 هدالاح بوسلوا ندا یساباب ۰ ردندایدا قبلی

 ردد ماقتم هدلاح ییدلوا زواج یشاو نا .
۳ 

 نوفاوط صبا لر ذیا ماود هتجشم باب یانفا یر
8 

 هردشلا عسوت یتشیعم هلیفل هبرا ادعام ندنشاعم

Ed 
  34 9لا
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 هن زفو هنلغوا ۰ ردشعا ادب دارا هدرب هدای ز

 مل ۰ رداکد یسهسیپ رت بتکم هپ رت یکیدریو
 قرەرڕد- الوب هدنسهاح یدنک یی یدنه ناح

 دنرک وا هس هط ما و تاذو یب یمراف ویب رعو یکرت
 ا هدر لکم هفج وج ناج ےل س یکی کب

 ۔ ریلک ذاهدی هج زسنارف كمت ہکح سعش و شمت رکوا
 یالخا ۰ ردشعرک وا هنسدنکیدنک هل وف هج

 هدا کف تاکرح فرصشسم هنلام لووك تات

 عیطم هن رايهم هن راما كناج میلس و كنسەدلاو

 ۰ ردقجوجر یک ساما داقتم

 هسصم هدلاح یدل و یل دنه لصانع ناح ےل

 ید تدم قوحر هدعب و هداروا تدمر تولک

 هلتف و ۰ ردمدارب ےکح ملام تیاف شغل وب هداب وروا

 قو كب كپللاذمت هدکدلک هل ناتسا هعفدرب

 نداب وروا ندنغیدل وا شهروک" یعطا یناعفتلا

 شک هنفشهناخ كلا یوم ید هدنندوع وص

 شعا تافو ك هال ةن مدقم هتسیوا هددسیا

 هدنزارف ۰یدیشلوا فسأتم قردلا ربخ ییغیدل وا



 . سانت نالف هکج نور زغآ زو کش اق یا " رزوک . لارفقیچآ راکوت + شابنت ۰ هروایو | زوتوا شاب ۰ یدسشفا ناسیاولا نیترآ اساخ ۱ 1% ¢
 داف كماعد لزوک هک نا یلدرب میسیتم تباغ
 رزوک ۰ لايم هبیزمرق لاقص ۰ كبك زارب ند#تروایو یگیاقرف شاي, كب ماراح داس "
 .نکرچكجهربه لزوک كجاکوا 2ى یرلکد ۰ . لرل داق هدهسیا بءانتم زعا نور .,لیشي

 هل رءرردزک زوکیر هلب و هنفلخ زمتیعچ هتشيا
 قوم نيرا مضم كند نم "۰ . لدناط یی را هدزارب ۰ قدیناط زارب یی زاکش
 یضنجلوف یمهدلا و هدهسیا شهار, زسک و هدنشاپ 1 ترد یتسیدنک یمایب کردیلغ وا كنيدنفا ةف
 ییلغوا ندنشدل وا ن داق ل "ردم كب ما هدنزارف
 هدنما رونم همطاف نالوا كچ وک شاب یکیا ناو
 ندن رااباب ہد یه شعا هم روت نسح مه یی زق رر

 ندا رل یللا زو هدنآ هلبا لی وع هک الما ییسهلج بويعا نایز یتسهبحرر كنية تور لقتنم

@- 
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 هد « ۱ ِف یلد لزوک » هسروک نداق یکناه

 ۰ رونکی

 روا ا شاپ ! ناج ےلس ل ا

 نت. فرح تباغ دو جو ۰ نوزوایو ۰ شت

 ندهایس ینوغزوف راکوت ۰ یلدنه ییدنک ۰ رعسا
 ا ءرهج لج رف بلقتع
 زید اوا شعد هدزغامور رب رکید هکیلدنه رب

 روک تفاظنو هب رت كنهناکاجر رابتخا هلهجو
 ر

 یو «شبزوتوا شاب ۰ یدنفا یرصس ًاثلاث

 و وق رلک وت ۰ هصيق ندنوزوا و نوزوا ندهئروا

 قلوا راقو تمالعنور ۰الاو وز وک۰ لاموق

 ا  تچوک فا + هکویهرزوا
 ۰ نم هلبلد چه نیکرچ هسیا نم هلید

 ۰ همعیق یوب ۰"یللا شاب ۰ كب دواد ًاعبار
 زتبسفزغا ۰ كچوک ردق هطقنر نور ۰ كوباقق

 | های روک ۰ هاسرک و ۰ م ههیا ۰ كوب

 ۰ نم هد جه لزوک هنسبا نم هلند نیک رچ



 ِ ۰ وا دانا

 رم نکبتمکح ست یرلتاد و اما *

 ندق واملاط هلن واد كب تین سم 7

 . رداکد ندرامدآ رونالشوخ -
 ها لوص و تروص +4 :۶وم ی

 ؟یم روا ۰ اهدبا ادی هف راعم رتادو, نکیا شلک ترم رضا ا ینکیدلدی تاووا رام هد و 1

1 ۳ 8 ۲ : 8 

 9 2 هننا دوج و * ١ کا . .یکیا یرکی شاپ ۰ كب تمح سی 3

 ی . الا زوک ۰ لا مو

9 ٣ + 
 . Nkبس ۳

 د ۳ ۱ ۳۹

 i د هت
 e ال ات ۴ 9 ۹ ۳ ی
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 طقف ؛رشود قفاوم هراراکزور رنک | ند .:غیدلوا

 یسهک.ابت كعا هتلوو هدراراکزورس وکعح دیلکلاب
 ۰ ردلکد ج ردنم هدنسهطب رخككکب تیکح یک

 رول هبالکا ید ینیکم ند-ش رعت یناکم
 یمدآ قود كك نیکح نا مز زک هيا

 تاذو توا ۰ ردزکسشمالک | هتبلا یتفیدلوا

 هد ګا زاغو ۰ رد.دارب روس قوذ رواب یفوذ

 تعارف و یو نا لادنصوب مدد تيم
 روفکت قرهبالشاب ند ورب یارس هعفدر تح

 یعاط وبف یتسهعلف قانج هلبسهرمص یل ودماک یعاط

 مرح و یو یضاف توشال وط یدسمزا هادم

 ۰ ردشلک هلوناتسا هن كره ند رانا یسهلکما

 هنلاح رداج نست كنلادنص هدنتحایسو هشیا

 ید هدنرانک زکد یرهبصک قوچ رب ككردبا غارفا
 ۰ ردشعامهب وط هنسافص هدردشلیا راما

 یجندب نوا كناسی وش یکیدنیک هب هناخدغاک
 نایدا هلا ناح ملس نرم یدنک هدنلادنص 9 ۳

 ماسرو كيدواد ندیتسوم لهاو یدنفا یر
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 ندرلنا ۰ ردش.ردلوط یرابالوط مزاو- كج

 قجولب روتوا نامز یغیدلفیچ هب یراشط ادعام
 به ید هراس و هصام قج هلئاللوق هما

 هنن رلتلا كنب راهتخت قاروتوا هلیطمش قوا هم
 ۰ ردشآر دشار

 .وص ادراو مکح ندفرطیکیایسهتنن كلادنص

 هنساضتفا هکردشلیاب هدمجم رب هلب وا بواوا یلول
 رداچ رب لمکم تیاغ های روق ید هدهرق هروک
 رها وا مضنمهدیراتکل لادن «رروتک هدوجو
 . زلاق همش هنزل ړکم ل رداح

 دع یمرباغم هنتیکح ثلکب تمح ست یتکلی
 هنلادنص كب تمکح سعش ۰ زکیغیا هلجم ٩ زکیدلیا

 بدترت نکلی شحاف ندسنلمح هد نوسنیک یلریح
 ید نکلی ی.دنسهجرد یلمح ما# ۰ ردشماعا
 راک زور ندسنغیدل وا شمریدتا سقت هکر د یکیا

Nنکلی هکر د كنر زکلاب نامز یغید-)وا  

 ید هکړد یکیا هدرلاوه یلراکزور زا ۰ رربدچآ
 هدنمګ نیتال هدیرانکلپ ۰ رریدشا اروف نکلپ 3



 تیر
 زکلای وخایورارید « كب یسعش » هجهداسای رانا
 ۰ را ردا افتک |هلکعد« كب تمکح »

 لادنص ضعب لب وا هدهسیالادنصرب یرلکدنس

 ایرق ۰ لکد كیکم یکیرلکیک كرلکب یسیلقاع

 ۽ یش نالبد قوذ كب تمکح سعث زکفجهیناط
 یتیرکف ۰ ردلکدندرلکب كجهدیا لی وح هنلاح هکلهت

 هددص و صغ تر وص هکر دیکر شلنا ریون هلتمکح

 نده و یلادنص هتفج جوا یقیدل واشمربداب

 قلهترواهدلاع یعیدل واهدنلوط وريم زوقط هه ورپ

 هزوراقساندزومراقسا ی دیضرع شینکلاهدنرب
 دخاکه کرد هنکت ر نتعیل زوروقتیاف ۰ رد ورتمقحرب

 هژلناالغاح نس نسعمروت واهربرب نی هدنمهردهناح

 -ینب نود روف هسکی ید یل هدیک ردق
 نم نیکح نفس ناسر مایع اف نجلا یدک

 .هلوا سید هدنسهباتس یل لزوک كب یراوص
 ه رولي

 بالوط یکیا هدنراتلا شاب و حیف كلادنص وب

 - هدبا مارک | هلهجوره یرفاسم زکسیدب بول وا



1 3 2 ۳ ۹ 
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 كنا ن ارز ۰ زکسرولوا شنا لظ هبهاخ دفاک
 دغاک هلی مهےزا دلج, هدنلوب یتفاطل رر وص
 قو جو رکید كرا رحم رهام هد ند 4
 هد ره جرد كجءردتا سء جاتحا هد رادلج
 زانا ۰ رر دتا میلی هفصنعره یتیفردا وا فیطا
 شمروتک ارع ههلاخ دفاک یزسن زکهسیا
 ند فرط یلغوا ك هدهرکرب زس ةدااح میدلوا
 هیداو ماس# هدزکیدنک یرف وسط ه هناخدغاک

 هدزک وشراق نامز زککیدلک هنب رزوا هبننالوا ېک اج
 ر هلب وا ۰ زکیلیا قیقدت ییهحول ندیا لعشت
 دادتما هج رتعاس یسیسطس یاشاغ کام ارواب

 ق ۰ ردا راچود هنلاج قارتا یزمس كرد "
 كن هناند_غاک هروک هن راصتخا هجرد مهاکح
 . زکروک یناک یتتفاطل رر وصت قجردقو

 نوا كنم آ ناسین مامت موم » ٩ دیا شید« ۰
 شعد ی« هنان دغاک یعدهدرب كج هلدیک ! یی 3

 ٩ زکسیمرولی یی راقد لوا راک راند کای ؟ كدیا ۱
 داب هبا فیفضت ایژکا < « تی تبکح یھ



> ۸ # 
 ,دومظتنم تروص ر یرلحاحوعا نوت بویلوا
 ۱ . یا کشت

 و نالوا دن هدایز ندتعاس ق رب یلوط

 هکراشینک هاکر وشل راط هاک یطرع كنداو نوزوا

 ۰ رداکد یغاشا ند وب. زو زکس یدب یرب راط لا

 روت شغکو هن رزوا یرکیدکی هدیحانج یکیا
 ك رافرط زوقکب رلدبتو رک | ۰ راردیا دد
 .هناخدغاک ادج یدیارلهسل وا قلنامروا یک یرلغاط

 رارولوا شعا لاصبا ه هباغ هجرد ینتفا طا كن

 قرهلوا روتسم هلنج زکلاب هک هراح ه ۰یدآ

 نووف نابالتوا هدنرزوا هسیا یتنب ز هلصف ندنا
 ۰ رولاق ترابع ندنروروس

 ا ل كما نا

 عقوءو ىبیدرقل ترد مکیدلب وس وش نوچا

 زکیچا قلت هد ردب ر وصتو فیصوت یتح كفيطل
 دبا .دسغاکاب کاپ زکدسیا ردیا قلت هلو
 قسح یهناخدغاکن ار ز ۰ زکسرولوا شا
 «مرازاب دلجرب مهسرولوا روب هکعا ر وصت



 ۰ ردە ب

 رب وک یک هدنشابتس وا كن هج تسمه یارحجو

 هل رهام مار ةقيقح یمن روک ندقازوا كنب
 ردا لبکشت هحول رب لزوک شمبچ ندنسهچرف

 لوص كن رب وکو ید یمه رق هناخ دغاکارب ز 3

 هاکهدلاح یغیدلوا شغل یک هنجا راچافا ندنفرط
 یال, یھکیا كنولبات لر ءزنسوک یسیدنک هک

 ۰ رولوا مماق هنماق» ۱

 د_غاک هلنلوا شروت؟ ردق هنابالغاچ یزس
 “زس وک هزس ییسهیعفوم تفا-طل هخال وا كن هناخ

 هدزکلک ردف 4 یرپوکرب هله ۰ ری«هلوا شم
 هلم نالوا یّرغوط هنن زاغو هردنج ه هوا ندنا 1

 متر هنلحاسیکیا یا رحم كنهرد هداروب . زکفاب
 صوصخاب قرهلوا هدازا یخ دندرلتفلک یک یماشنا
 نکل ۰ رذشمردتزآ دای ز اهد یني رجاجو-ءا
 هب وست هلیسوزارن هب وست اب وک ییمز كراچ

 كلوک هنیرد هاک هرد هکردزودردقوا ېک شغاوا "
 زا قازى ءا ظنا یک ق ھیچ هرازغ یر مت اکو |



 هک ۶
 و مش لحن یکیا كروب هدم وهوا هصافناب

 .هدنروصقج هربدک ۲ ینانج رانج هدکءانویع

 ۱ ۰ ردلیشپ

 ووخاریم ۰ رکے رويدا ماود هد زکلو
 .كنارحم ما هدر ۰ زکسنمکع د یکشوک

 .میظع هزکو ُمراق زعشالوط روشالوط ینع روق رب

 یواسم اکا الوط و ضرع هک راقیچ راچرب
 نمهلند ردقو هدشفارطا لوبناتسا اهد راس رب
 هکلب بو-لوا هدنعسو زکااب تفاطل هدهسیا

 هردر وب ندنسهنروا یک یراج هن اخدغاک

 ا تخم ر یلحاس یکیا كنهرد روا و هدن_مقا
 هدنر قلهروا راج ماتو هدنسل و شادبا ممظنت

 ه دنسلرونک هدوحو نایالغاح ر ىلتعنص هتیقح

 یک یرارمصق تنج هدنفرطر كنابالفاج وا و
 ندناالفاح كنهردهله و هدنسل ونوامه رصق ۳

 هجراکب هرزوا ميقتسم طخ رب تنعسق وراقو

 م هدارو راسو «دنسفبک بونازوا ردق-ه وژنم
 .بابماولردكي یکیدنشوا ندنر وصت قع كزماق



 ۲۰ 3 یی ۶.۳ -* ا طط ۲۳ د ا

  ۷ nه ۶

 کمری هد زا ٠ قلي راصو قلراط
 هکیروسک رقجهطا هدارو هداروش .روشلهدا ال
 وصح یلنکی یراج وآ نی هدنررزوا هکزکسدالشا
 شمیچ ندشلا نا ممبر رهام ندنفیدل وا روتسع هلا نج فیطل تیاف هسیا یراضعب .ردشمرو قتروص ی رک رر, ندم ذو مظعءرنا یرازاص
 . رداجم هسلید یصقاص

 هر یکیدشل رب كنسهرد هان دغاک هلسهرد نوک كي لع ما ۰ ردهدکم 4 ورايا ا رکی 3
 دز وا تجمدیک هب هناخدغاک زس * یدلیالکشق یسهرظنم ربنرپ ندکچرک یماد وب هتشيا هکزکیدلک

 . زکیدلیا قوس یزکشاق هب هرد ی هدغاص قرن 1 هدزکفرط لوص ینسهردنوک کب ل ندرت ۰
 هاک هاکو یرلجاح وعا نا رحم هرکص ندنا 3

 الصاهدنص وصخ زککیدلباتحایس هدنلخاد رتو 3 یرءالیلتاط دروص ورایرپوک زککید ندرت
 5,یکدعد یسیدب نوا كناسینمسوم ۰ رازفارب هج 1
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 ك دک ار ه هناح دغاک هکناص تعببد سدنهم
  تاسخ یکماعا ترطصم هلآ اب رد مطالت یرلنالوا

 یک شا عمر هروک اک | یزکجزفروک وا هدشلنا

 < جو » ییسطس تآرم كجلح راکزور رب جیم
 هدرهحرد قحهنلوا دع یرع وط یمح كنظفل

 و را
 هلا راط چ رک دتک یرغوط ههناخ دغاک

 و وق كس راوص هد ےھ رولاراط مه ۰ رالشاء

 قهر ر هچفدلچا ۰ رالشاب هفلجا یکنر ینام
 ۰ وراراص هکدنک «ردبا ادب كنر ر كرلیشی

 یلاح مر عساو بوقیچ ندنلاح نايل رب جلخ تیام
 ۱ ۰ رزلماب هغلا

 هنسهردهناج دغاکاهد «یدلوارم زونه اما

 د راو -» .نهدنرکوا بوبا زونه ۰ كدمریک
 زکلاب ۰ ردیلزوطز وه لکد یلتاطیک یر وص ره

 ضرام هنکنر كروص هلا قاران زالوا ادیب

 هسالاح ره لوس ر ییساروا قلب راص نالوا

 ۰ ردشع وک



 ھ-هراب هلبقو هری هاو . ردیسهیعقوم
 لیاسرو یریفس یلناشرب نالوا شارنو 3
 دغاک هن رزوا نالپوا هد شمروک ین دچ نی

 شالا هیصوت هنمضخ عوستم ینیطتت كنه
 د فاش ا آ لکد مزال هزب یماروا ۰ شا

 نالوا دمتم هداب ز لا هاب زا همیظتم "ققح هناخ ۳ 1

 ندا هدنفارطا لونا:-سا یتح ۰ ردسب ر دو

 هلي هسلدا اوعد ینیدقل و ر ر دعتس هد

 ۱ ۰ نمنلوادر یالوق یالوق .
 «زکسروپدیک ًارع هبهناخ دغاکهکزکدبا ضرف 8

 دید یرادصطق كتاب رب مساو فرط یکیا

 هکردزکب رحم هاکرذک ثالیا كس نا-علرب نایلیا
 هدنفیدغل و ناوا رب نیما اهد ندنو هدنرژوا شو

 رارب یرکفیا كرس هدهلخ ۰ ردقتم نوفر
 هنطروفرب یفاک هکغا ادب هفلاط ردق كجهها

 زب زو ر ز كناید نوت اسم زال ثكادیا روصقااا ر
 ارز ۰ ردااضنقا روصت هدکلرپ د سلفا



  Soہن اک: 03

a 

 لدم [ یمدن نوا كناسن هام ما نامز

 | هناخ دما هدر كح

 ۳ دز اک هعفد كب ه4اخ دغاک

 > رایس رهز ررب یرب ره زکتفد رظن مەل

 ww یلراح ییهحارف كنر اکنر نالوا

 ۹ زکیدا روبیلیا یتیفدت و

 لواب ل وا تنها راک موها تم نم واک وب

 مردنا

 نایلیا ردقت یهیبط تفاطا نل یسافص

 هو هدنروغا یتبب زت ندنفرط یظعم هاشداپ رب
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 هلل وه ناج یلناسفیلد یللاوز ریارپ هلکنوب

 شاو هن رب ككردیا موج هنفرط یسوبق قافوس

 امدو شچآ هلبا لاح جوک ین: رو-# لوق نالوا
 تا یکیدسلدیلک ندورجا وش هک نوسنا
 هفاقوس سد دک ندنفبدنلو هدنتسوا یراتخایا

 هدنګا هیعب دوخاب و یللوج همفو ۰ ردشابب هلا

 ۰ یدبا راکرد یکجهرب و هلا یب ەقاب قرەلاق
 هنسلواشهرا روف یی هقایندایدم وف یل هکلرنو

 تعلط اهدر هکیدلوا نو ردقوا یدنفا اد

 كمام ریس وک یقایاط ابق هنیداقرب جد لعد هماخ

 زفجزفرب بسانع تبان لردبا حومصن هب ون نوجا
 ۰ یدلیا ید لهأت هلبا

 + ردراو نضر, اقلطم هدفشع یمزکیدروک
 ندضفو نوساوا ًاسوکعم هل هسیا لک د ًاط وسم
 ۰  شعارویلی هنلوا جانا هنسح جات



۲ $ 4 
 رش لقع شادو كد التو وا
 له راند وک هلن بولا

 ۵ ا شمراو هر
 شام هرابف ددا لاک ۳ لبه وک
 ۳ یکن رم .ٰئَها شاف لوک ینیدنک لاح
 نکیا هدقنهرا کای لراح لراح نم را ناوط
 ۳ ترق هاڪ ات  هدنفدصزا ماطاذف هراچ#
 حال لا یا مت نیرکیذکت قردللو هد رب
 هب دما یس دنک پورردلق دبا یهید الا
 یبا شرب و[

 لتافر رکاب 2 هک وکر
 ی ینیدالتآ كس وبأم دام ندنفیدلوا
 یک ید كۋا هدنعاش را نوادر رکن ید
 شازاف یکی قاسمو و ىة ونک ید یمّقاشا
 لرب قیش زکلاب طوقس ها ندنغیدل وا الرت رب
 ندر جاقرب ند نق ندنرزرد ینولاسطناپ راط

 . ید شا بچو, نیز هتشب نقش ۱

 راکه بوتر,



 فر
 و هلنراط لاک دحر وک شلیک جریک یزکب یتب

 : هکی دید لر هلوک باقر
CR Es.ه زا هدنسه زا نا وط ۱  

 هک 7 یهس تج هلق روق ۱ نام باس

 ات .! یسیدرطا حالس یمیراپ
 یشحو ی هدنفاب كناشاب ۷+ ماح بس

 هبه چاپ یمیه ۰ راشمریقییلت كنراسم وک رلناویح
 .راد وط تو شات لاحرد راناو حب اعذا و ۰ راشانام

 ۱ ۰ شاو لو هرارف یکلت ر ز رکاب هدهسذآ راشم

 / رود دیشلاید رطاب ره دنسه زا ناوط ردهمک چاق رب

 ۱ مک ییکیدلیا الا هر كنسکلت | ةە هدمشآ

 یرفوط نینشک دیک و تیام ۰ مدا ہدک طا

 «مدلیاتابا ر هرس هزک وا یب یکات هتشنا یفیدلوآ

 ( اخ
 ادف < نسهدوف» هدنک وص لم هیاکح

 قلقتروق,سکما نکیا روناکب تراسسج ندید
 ۶و دیلک دبارغتسا نایاس2 هدایز یسا واشعا رومظ



 وکی شبا ه هدارو .هلزس د یدنفا یضترع ات 3 3
 هد وام هد راش رح هج: الشاب هربدکت هد ءاهزاو 4
 راحال س !مدنفا نامآ» اعقاو ٠ ىدنملاق ى

 ۍراددنفا هد هس رابدید « هلدلک هدالدتشدا یتفیدالطاب رخ

 قلوا یبس كرا ۳ لوبقم یرذموب
 .روق ندنرش مدزردلوا ینببخ هتشيا » یخد هدزوا

 .ردنف و کر و تالش نی و 41
 . یدهزاو نانا 4 هسوک زوم

 ا واعم ماضنا ید كونالوا هديغاشا لصاطا 1
 ۰ رایدودنا هجا هطوا ىو كنيصت یم هلی -

 هبهلج عبطلاب قرح تتعلط اما تريح ر هدهلجچ
 دن رادجرد قعردسلیچ اندام زت داق ابلاف «

 شەن ییدهلکب ؟زکسیمرولپ نون طظ *رویراو
 صوف هبهتروا نکیا قجهلوا یشن كيدا ادف ۱

 دن راوا شییتاپ یک ایاز, ردق یزوف نامهجوت
 ۱ ۰ شلو یژابجودوب ندنروخ ۱

ENEبدلوا ءد:عا قارب وط زوطىدآىضارھآ  
 e یسدراق «یدسا هئا با ولا 71

 ۳ با را 5,



 شف

 ۱ *یدلیاپ یدشود هد قراش ماخ تعلط

 یرلذ داق ,نادنلوپ هدعرح زک اب یمادص لراکنفت

 ره ندنفیدز هنایوا ید یرلهدآ یکهدءلءالس لکد

 بااقر یزغه:داق «یدشوف هنسهطوا كتعلط سک

 ی رلباتآتاذ نامز یراکدروک شعایرب امآ حوری
 ` یدنرآاهد تاتریرافوخ كنةلخ هان نالوا ینا دخ

 هني تعلط هل رزوارایدرطاب را نل روک نال: دیا هد دسیا

 ۰ یدبا انف :رازوک

 هر رویک ندنسارا ناوط یغوج#لا كدبدرطاب

 یمهزرابم هزافوب زافوب اد-ف هلبایضتح رولبب یک

 بویکورزس یتیرگیدیسرب هدلاحرهطقفا رلرویدیا
 هتکرح و یکیدربنک یرغو-ط هکیلد یکهددکو

 + روبیک ا نالوا نموسع
 - ص ندکیلد یکدنزفا تاکو رکش قوج هله

 مدراب ! تعلط !تعلط د هل رهاک یمادص تنرصت

 هددسیا روید « مو و دنا یوی وشهد تیا

 هلا زاوآ ۶ راو یوق كجا مدراب هدنهلط

 رایدلوا ایم هوا رم ریسک ها كو یاشوا



E ۰ ا 
 دو ید وتود ییکح هلی هلی هنسزا لقب فراز

 اش یل غب مضاح قرهجآ ینو تاکود

 ا ناوط ییادنف هلب رلهروک یینءهدخ قانابدرا
 ۰ یدلب هتراقیچ ردق
 یم هجوف کی دیا شما تب وی كوب مات ۲
 زنهداق ندنفرد لوب ییدشاب تسوا كنابدر ید

 رک | ۰ یدشوق هلابفتسا نشهنجوف ها شال
 یرازوک هرسج كنرک هغان دآ ندعلئارف یطتیع

 ناشب ر كی كند راق یذبا هملوا شماعشا#

 داقعا هنعاط لردا قرف یفردنلو هدلاح وب
 ندش ر ها هده راو یسهمان تبنماو

 * یدیا رلیا مکعت یفیدلوا شکروا و شعروق
 هفلندیآ یزوکهدبو ريک هنا هطوا اعقاو

 یدناوا هدننرف تااح و د نامز یفیدشلا
 هدنعون وا تعلط هد هسا یدروص ندنءهلط یبیو

 ندنالف ندنساوا رأت كب كنامور یفیدلوا
 ردا هعفد لاو كسهجوف كردا ثح

 ۰ یدلیهلوا



 فر
 نظا یعدسلوب ییص هجرد قالناچ ندنس همت
 تكشا تعلط یالاوز سکعلاب ! رینخ ؟زکسردا
 .كلوا رجم هب هعجافرب افلطم هلاذررپ اقلطم ییاهن

 هکاب و رد یکلوا ندنکیدروک ههادبلاب یتفج
 ۰ یدبا روبةروق هدایز اهد

 روڳ ندنفرط اذف یترا وتروف و امفاو

 یسهجوف ۰ یداروباک ندنفرطیمهجوف یدیا
 كسجهروک ییس هکلوک نا دذ هکیدبا ندنفرط

 فی رح بوسلوا قاع نتج هعبص روبف هسلوا
 شهربک ید ندنس ومآ یمه ےب مرح ۵-.سنآ

 ندایدر ییسیدنک یدشنشا ادف ندنفیدناو

 هلب هسسالرف ندنسونف هغ هدبوت آ هب یغاشا
 قترا ندنچهلک ه وشراف ونشرات هلا یضنیم

 ۰ یا شالاق یناکعا كرارفو

 هدا هطوا ییادف هدنوساک یسهجوف طقف
 هریبدنو هراجرب هفشب | هللاذا.ء» 7 یعوساو

 هحالوا تعلط ندنفندلات ناکما و نامز ید

 ندهسجاب یهدنجآ وب بوبالپ و-ط یتنهذ
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 وایظتا فالسخ هیلک)ب “تج لا نا

 رود ودلرف لرف یک هناورد هدنننا هطوا *یدیا
 هات ءدنرطا تیک هزرابمو هام !لکد هدزوآ فول منومر نوجا هلناتمو هزرایم هد هسا
 یت رم كي هنسوشراق هکذاص نمدنفا كن ىج

 ین ف رطره قریب هن رالا یشیکیا اوج
 نسیدنک هسروا شابا هفرط)یناههدراشقیا هطاحا "
 .هشوک كب هدنآ و یک راد ماا اب هشدار ها شاد
 .ه ود هنس زر هنسرت لاحردو روب روا شاب هبهش و
 کا زر وب تسلط نا ا :یدباروی ر دلاص, هف رط هعشب لر.
 .هجاق هبد !ماخ نامآ م, ادف رکا .یدلب هراو
 « اددشب هدزویا ایدشنیک هیر نامآ 6
 رندا یدیآ هسل وا.شماعا ماحرصاو دادا هد
 هلردا لج هالا سم رب ىرا شالت و
 و رالخاب هغ رقاح ردق یفیدنفچ یزاوآ هدەکاب
 د_هوروک یرا-شالت هاشاخوا هدکب قیش



۰ 
 . - وا یدورو تاکب یضنیم ندنسوبف قاقوس

 : وونلوا راظتا هکر ح ر لص هدیدنفا ار ي 3

 لباق وفد ول ردر نحالس نانلوب لا اذ 7 یدیا

 هدنملع یدنفا ییضت یه یب فر یعصخ نالوا

 یکجا تایتش دن ذا کا عت وةر نؤحا لارعتسا

 ? یلکدملب وا ۰ یدبا رولي هاکب
 9 هدول تراسجو ۰۰ »۰ ۰۰| تاه طقف

 یتشپدلوا هحنابط ید هدنپرج كایضترم رک |

 کج هشود هامآ بوئروسف یک ماخ تعاط ید
 وا دو هکر دف ود هم ا هساوا نش شا باخ

 ردق هرد وصح لرەل سک نام رمق وب كا هدلاح

 لاح كرافاقروف هکذوچ ۰ نمت وک تجرم هلی
 بوشیآ هیلکااب یشراق هب هکلبت فزج «زدهلبو
 رد قوا هعروک یکازس هکر هدلاح یرل-فدلاق

 یتفردلوا هل تورو تج.رم هکر رو وا نامرمق

 ۰ راردبا بئاف ید
 هدیدنفا ادف هنرزوا یدورو كنيت رص



4N? 
 كب یھت رم ىقرەلىچا هلا راتخالا ند نا
 شماته هرکص ندک دریک ه وریا قاشوا یراو ۶

 نوح كم. وک رافردف هرج یا رب كخاواو
 ندهفرا ید كى یضتم كرهب وروپ هدکوا

 تقلل هلا ادف ندنوم | هط وا یتفردل واش وب مدک
 ۰ یداراشمروک هل شالنلاک هدم هوشروک

 ا :
 لو كا دندزز ران ازاي یب رنو وا ورايت

 «نسهدوف » هکردراو یشر,رولوادم ترا
 نایلیا لیکشت یو واو كنو, وا هسباوب * راررد
 نوت ًارظن هلنای رج تروح لو هغبرناو تاموقو
 رظنن» 4 هیچ كنو تتر هنادیهاشامت باب ۲

 دقشب قر هلو | فلاح هیلکلاب هن راظتا كن هل نیا
 رد هنامزوا كنوب واو ندنسهر, ویفرچ لاجوب
 . و و او هبلک !اب ینروص نالوا شاروک

 ۰ ردنرابع ندنس»
 ید EY « نس:دوق» ر هل وب هنشیا

 : کە وش ۰ : ردتلروك



۶ ۲ ۱ 
 هارو هدنسسهرآ م اح تعاط هبا یدنفا ادق

 دادتماهداب ز ندنعاسرب تاقالم زکیدابا هب کحردق

 هوش وایمهدلاو كتعلطندفرطرکید۰ ییا شتا

 یتدخ ره ید هب راج ېک یفید-لوا شراو
 هد «!راکب یدنفا مناخ یبیدنفا كی » بوروتب
 ءاش ۰ یدیاش# آ ناج هنغاتب رغه:داف نوغرون

 نت رسا تجاح هنا دیده ج كنادف هيلع

 سسار, ز ۰ یدیاروبح هوکسو ربص م اح تعلط
 یسهدلاو هل ه-ساوا تلجهدیا شالت قجهراقیح

 یدسنفا ادفردف ههکناب وا ندوش وا یم4 راجو

 ا نامز هاب ۵ هه ده تاکرح قور نوا

 هلب راه-سلک بواب وا یمهب راج و هدلاو 2 ولو
 یرلذج هاب هععد نده رغاح ندعمرفاب ید رانا

 ۰ یدیا قجهیمهلوا یشرب
 یھت یم ەدنرا دار ترد تعا س یت ودك تشد

 ماح تعلط ینهجوز هد هطوارب هدنس هلا تاکو

 لاح یک هدنسهزا یدنفا ادف یرادغ قشام هلا
 یهوش قاقوس كاب هدر ن کیا ترابع ندنوش
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OT زس۰ ردکج» رک زکیدانع و از ه:هانک نمل 
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 یبیرطوط اهددوخاپ و یا نذر و ییبطلا قوف دار اخ ی تبعت و رکا تعاط ات وا

 هجوزقوغ-> ار ز .یدیاندافر عسب ما
 ۳ یت بط کح یردولنا یا تیار هه تقوا و بوس وا ندنسهیلصا و دما ا تای اق كن تھببط ہہطو نھ رش توس كن تیامر

 . زرولوا شمیچ هنجراخ هاد ودح ره هل لالخا
 لج ژر شرب هتشب ندنلنتشاش قق بوی" تب .هوون وا هنر ررا رک :هد-لاح یرافدل وا شلاق غاي ید ییکیا نوجما تلیوسیرزوسلوص لا .

 .یدیارشلتهدنایا هیالاحر يقج هيه هناوا
2 
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 ونا ا زکیلپ وس كا هک رب کی هدرک دیا تجمع

 راملاقندارو لاحرد ۰ ردیفاک اکب هلکرب كجهر و

 هبهسک | مدنفا مهر و ديما ههمک نا

 هلدفو یی هک وا یدىما وا 1 ۰ م هیلیوس هلک رب

 هدن رو ص عور دمعت ۳1 هاذ نالوا مهجوق

 ىدمعتەدء یضار هنسا وکو د كماق یدو «مدرب و

 ۱ کد یار عطف هغهزوب

 هلبا هحنابط هدب هسیا یعطق زکزوسو --

 كکود یزک اف لرم . زکیعا ضارتصا هيدا وا

 .هیعا برط-ع» یزس ردف كمرودل وا یزکه جوق

 ردق هرذ طق ۰ کج 4 هلکب یزک هجوف ندن کچ
 ال وا زا هعروا وا كجا هنارش یقجه راةهرح سس

 .ه رکص ندنا ۰ رواکمزال كءروت یزکشیا رس

 ندنعح هد ۰ مر 4 بلکن یلو زك هنوف رديک هد

 مرواک

 ۰ نوساوا هنعشع فا آیدنفا ادف نام --
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  2یکیدنسیا قزوآ بوتا داوا قوا ٠

 یدیا (
 یاح كندننا ق قیام هعفدنازوا قدم كتوکس
 اهشأاقرب یماح تعلط یللاوز دز ر

 ییرولوور ندنزیجنوجمآ قالوا رام هکغوکر روا
 ینو تعلط ۰ یدالشاب هغمالاجروق بوراقرچ
 و شاا نان هنرزوا یدنک هکناص هجنروک
 هثالنو فوخهدنم هجرد لواشغاروط هفهروا

 ەكىدىدلرەشود :
 یبشیل هکلمنوا زکیفار هنقشع هللا ناما سس

 روپ ون مدوا !
 تعاسقجهقار ندلا زنه ی رس

  ۱قجهاروط هج راس تعاس و ! مدنفا ردلکد

 ٤ ردتعاس ۰
 یشاب رکک لنک !مدےفا زکیدیا تجرم ص

  3نوا ۱

  1 3اکب زکلای | مدنفا مرا ندزب« تجر ج
  ۳هزک هجوت راد یلیکوسوا هد مه ہزک ؟دنک هد
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1 یگانه مپ لر هنل کو رب ھار ج ندک ود هعفد

 

 3 یهیدلواشلاندنلا ىد ینا هنر هج را رقب وروي

  هدرکوا یسبدنک كنادف ۰ یدیشمروک نملایأر
 ضرمآ ید هنسهجوز هعفدوب و ی ۱:هزکب چیه

 صانیف هدهن هدر نالوا ہرا نخ ادرک كدت و

 ینا ةروق ندکب یضتم هد لاح یفج نل وا

 EC * یرواوا لباق یساکروا

صر عون لنمهرعفهدااحوب
 ادب هکصدم ترو

یا تقد ها نهراتراق هنفیدالش اب هک یا
 هک لاتحا ۰ رار د

 یدنفا ادف هسلوا قحهلا هناصزا رظن ینلاح یدنک

لاعتشازب رواعیراثنآ و فرو ندن کرو ید: کید
 

 توئوفروذ ییداق رکا ر هد-لاح یعددل وا
 1 -ووط

 نکن ۰ یاد دواک ی کج هلوک ی د کنار دنا هدر

ت هک لک تاما ةا زطاخت
 نالوا ن دکب ی

Dk,ی د وک  

ea SES E asi o TT 

 + ج

 لاحرد هنبآ فیرح تابش و قره" وا د یف و

 یک لوک كزغج داق لرءر وک لناق نام رمق ناس دک

  هنسهامواط و هاموصم هیچ نالق زىر

 | دو هدرازوک بواب هلا
 توبرع ظفر یھ
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 ات ها $ ۰ 4

 وار ز ۰ ید رد کید هن دات ززوک و هدزوآ
0 

 هب دع ودود نی درب ید یدسنفا ادق هداشا
 یدیشم راو .

9 
 گى رودي لاۋ یم یتفیدلوا ه ىم ەچ وجود

 نامریقرب روسج هد ندنسزدن؟ كکب یھت

1 
 اب زکیدلیا نط 4 ۰یدیا رو وود یفیدسلوآ
 یرددی وم نوا دیدم یتعلط هرات كنادف زم
 قلت یهرزوا یف وا ید یمه فاك كرازوج
 ؟ زکیدلیا

 ییفر دل وا مدآ ۳ مو ردق4 ثاکب یت رم
 دفع هره ۰ یدا روبل یمیدنک هدا ز ندنسهجوژ
 یفیدلوا یسهقاش چ ,دناص وصخ ام هسومات
 هن: ومال هننءالص یدنک «یدیا رولي العا اهد
 .دنم هلسا رادکضا نوکر لک د هدلئابسم شا
 شکچاف هد صف دید هن, رزوا مدآر رابتخا
 هدنآ یکیدلیا قشع رام رپ ینادخ هدرکر , نالوا
 یکباهدنرزوا یعوی واعر, یک قادلرف ؛لدرک هجوق

 د راک 4 وتر,
¢ 

4 

۱ 
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 رد هلاس یلدا شنگدهرب ىي زوک بوی
 ۰ یدیا هدکنودودن رد

 رب یرفوط هن ۰ رلربد« زاواتازوک هلبا روز »
 دیدم هدنروص و یییداق یدنفا ادف رک ۱1 ردزوس

 شعثود هنسایلخ مردا باج ییاکوک كردا

 كنیداق هکیدبا رولیهرب و مکحابمطقیدعش هسپدیا

 سکءلابنوسروط هلب وش یقاوا شتا باج یناکو وک

 ۰ ردشعا باج نت رفن امطقو اياك
 ندکمک ندقمصآ یکی سهتسوا دالج | اهل وا

 هله 7 یرولب وس فب رحر ندبا ثح ندکمجب
 هن هلتسدد:ک كنا فا رلنالوا كج هلرسک تولیصا

 هسبا رارواوا یناشی وخ یکیدوس ېک یناح یدنک
 ؟ی رووا لبههقب رح كجهدیادصت هن راذاح هل وب

 كعاختعلط هد ك جەر وباوجه اڪ

 یلاح تةبقح د كن دنفا ادف نانلو هدنفاب هن زوي

 هسرواوا كجه ل دیا قیفدت یلابلایفام یکءهدن اوو

 هدرا سيا ەدنزوب كنىداقىرازوك هکیدا روایشالک |
 قلوارظنرب نیفلاسط ۰ یدبا رروب«هروک ینب زوب
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 وولوا قجدیلوا ماب مس رک ۱7 مدیا شیده هزم 2 نب ۰ رولوا شلوا لصاح هنا عاولطم منب کرد 3

 هارت هدهنسهدافتسا راضحنا لكوبقر یزمس زک هسا
 مور ًایعطف ندزکنافتلا نب .مدیا شعدمجهیگا
 ًاباذ نتایج كنايدوب هرکص ندندلوا ىجا
 یدنک ۰ مگ قلت هد ردناسیحو كجءها وزرا
 یزکهج واه هسزاهرکص ندقد ربدلاهزوک یک اله
 هدشمرودل وا ینب وا اه مثلا هدمشرودلوا ی
 رد همت یه شاکی دا تصاصت هج
 نیبرلارو هتشبا نوا ږکغیدلوا نیداق لفط ریس
 ناقهسفوب ۰ مداساک هک ضرع هزک هک ابحم رطف
 ناذتماندزس هلآ رب یکیدلپا ین ا عطف كکود
 مانصتتا یه دکایا لاما یزکهدماسهو کا

 یجدءرکص ندکدروتب ییدرقلوش ىدا ايف |
 .هرو باوج هنبداق ۰ یدلوا ناو توکعزردهوا
 تملط هدسیدیا رویناب ھه زور هد كس
 ده زو و بوبمرب و باوجر همه رحماخ



r} 
 اتجاه یخد هسلادع روطادسوا 2 ردنوما

 هدزک دصف یقجهلوبعوئو هنبلع مهجوف مهتاب
 اتهد ندزمم وا 7 زکسین ر ولب هلوا یق-فوم

 قد یسهحابط یلشنا یتلا «ردنامرمفرب روج
 ناشن ندزکز وک ۰زلواكيسک | ندنناب نامزرب جه

 رولآ ناشن ندزکنلا ۰ رروا ندزک زوک هسیا رولآ

 -ووک قة یزک اله مزب ۰ رروا ندرک الا هبا

 .روک یتتحم یخد یزکک اله یدنک هدلاح زککید
 زکسیلم ۰

 -- ماخ مک د نب نایمالک | ین-شهد ثالاوحا

 تابا یخد زکزوسوپ هنشیا «زک-سزس اناطم
 هزکسشمامالک | زونه ینتشهد تالاوحا هکر ویلا
 ددې هلبا مولوا هدیتب زکیدا ه-سلوا شهالکا

 و كج کروا یعواوا نوجما مع زس «زکیدبا زا
 هزکه جوة: نب ضرغااب ؟ زکر ویدا: ساف یه
 وا كجهدبالتف ینیواهدمهسرول وا كج هیم دنا هبلغ

 زککیدلپاریشدن اکیا ز + ردلص اح هنب واط ےب هس رول
 اب وف سافت لزکه چوق هدلاحوا تلادع روطاسم



ih, 
4۱2 7T 

 برةعر یرآرب دنا هله ۰ مرهب راچەر یحدیلک
 هدنناا كمرلنایا رارب هلبا لک مهسرولوا كجهروک
 مقر یزم» زک هسرواوا قجهیلوامب رس« مر ةزا
 است ةنسهداهتسا راها د تاک یضت رص نالوا

 یمن وي نیکسم نیکسم  رکسرویدبا نظ یعرھلا
 قج هیلوا منب 7 زکسروبلیا سابق یگردیک بوکوپ
 زکمالوا ېد كن دسوک رب 3 هاا هدلاح زکشدل وا

 ؛ مر ردود هشمالک ج هابدو هدیزرس نوجا

 مناخ تعلط ییفردلوا یم اف كم احتسا كتاحر

 نوجایمبدنک هله ۰ ۍدالشاب هغمالکا یک یکرک

 سأب و هصروک یتفیدلوا تمالص “راج ید

 یدلوا بیس ید هغعردنرآ یتراسح یدیموو ۰
 کی دید هلبا هناونأم رومر هبا :

 اکدن ناسمالک ا تشهد تلاوحا ۰
 دوخاب و یمدجوف زس یاو | زس یدنفا زکسزس
 زکیدنکز که سرول وا كجهرودلوا یزیکیارهان وب
 یروطاس كنلادع ? زکسیهرولبنروق ندمولوا ید
 كوك هدردلکد نوجا رالتاق رل-ٍلناق یک زس

 ا

۹ 
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 هد دسیا قوب یتحابقرب ید كرلنکب نالپ راص
 » ردا عاق ندرب بوروا هلیرلایط وپ یرانا اهن ناسنا

 هرات نالوا یراک ادف شام كنس 4ج وف

 *یدنک روا هدایز اهد ندنديد ېو كلادف تعلط

 هرووا هدر یفددرووا «یدلیسک لوک یزکب یت

 نامرد هدنرازید .یحد ردق یقجهروط هدفابا و بویم
 ندفدروطوا بوس اندر هعفد جاقر بویمهلو

 ۱ : هکی دید هرکص
 2 ۱ زکدا تجرم هنةشفر هللا !یدنفا ا

 ةکودزاو جاب ه كمهجوف | رکن وقود هلفاصنا
 مزال اوا اک زکیشح 1 زکیمک هدا درصد هبه راح:

 ! زکرودلوا یب زکر ؤا یب ۰ رواک
 زونه زس! یدنفا ماخ ا یدننفا ملاح

 كند عجاف و ۰ زکیدمهبالک | یتتشهد تااو حا

 5 ےک ردکحهرووآ یرلهدوآ رلناق هلن سوم

 ةا ید زس | توا ۰ ردکچهرونوک یراهدوک

 هلا ار ز ۰ زکسنمهلبروف یالوف یالوف ندماقتلا

 هما هسرولوا یقجداب همحراب یکی كاك بدلا

4 
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 والغم هدند ر یدنفا ادقیزوسو كئاح تعلط ۰

 ر ۰یدنا وا نات هرزوا قاوا یسهراما تاليا كيب

 ءزکصندقدلا هننلا یم هې دیدن ور هلبوب یبداق هوک

 فج هبل وا لاحم قلا هلا ردق هایضو» ةا

 رثآت هدایزالا هدنرزوا تسلط اذهع» :ىدنوشود

 ندنیدنل و شمروك یتیفیدلوا دیدم یشندپآ

 : کیدید قرار ندلا یدیدمت روطوا -

 زکدسیا ردبا یما لصف !مدنفا لءزوتوا 7
 كد کرک ینوش طق ۰ هدیا تدکرح هلبوا

 هزکشردم 4 الک |یمیدل وا 4 دو خايب ویمغیدردلچ
 هن لوا اهد هز ب :زکیدبا رولبوس زور, راد

 .دم ر دایج باو ر دلیعت ت ۰ مدلپ وس هدیمعیدنل و هدلاح ۹

 ان ناک نوک وف الف مروی هلي دن ی

 نوعا منب ۰ زعا اضنقا قهروص اکب یفیدلوآ یتح

 هدننولوصو هدجردرب نالوا یسهبنرم ادات

 لزوکرب ۰ مردبا فرطرب مهسبارروک ی 7 یناه

 هن راکذ 7 ثناسن.نروا ورق هلو جد هاب ا
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 یهراقبچ ندهرآیزک هجوق ۰ قج هیلوا مهراچ مب
 ۰ كجەلك مزال

 ناما 7 یتمراقیچ یمندهرا یعەچوق ? هل
 زکیدزوبیع زکفع | ے4 وا یزک رافایا | یدنفاکب

  ردراو یتحابته كءهجوق یللاوز 7 هبقوپ
 ؛یدقلاتهغایندهلمکس| یغیدرونوایدنفا ادف . ۰

 نون یتحو یرالاو یرا-هادود ندنب دح ندنهآپ

 ندنر یر ی هلک ره هدلاح یکید هزت یدوج و یانعهآ
 : کید د هللا شهدمروطرب هنسهآ قرءریبآ

 یهنوا ! زکیهلبوس شاوب هکمردنااحر الوا د
 زک هب راح-کهدیفاشاد وخاب و زکهدلا ونالوا :دهطوا
 جش هسیا رارولوا كج هلک هدبودیشیا ینمادص

 | رروټ وک ید وکن اق هدتچ عا كن هوا وب هک ز کیا همش
 هکوط هنبرزوا تر وصوب لدي دمت تعلط هرات

 هکی دید هلبا زوط رب هن اج رم سم تباخ ۰ یدناټ

 یتسهراو ه هجردر یلناق هل وا كن هل

 *زک روتواهزک ر هدزکفار ی روت ! مقاوزرآجهنب

 ! ندشلپ وس هنالقاح



 .هءلاط» رلبا سدقنخد قبجوز قوقح هسا ۳ 0
eناعذصا ندکمر و ۳۳  

 : هک یدیدیدلیا
 یبدافر هکمدا شعردد ید لوا هزتم هس ۱

 نوحا كالا رح هدنسهجرد یا ریسا ۰ هزکیدنک
 ۰ زکساح ینسهلجج هسپا مزال قغ وبه هدککرار
 هزم هعفا دم کید زس وک وش را هزم هک قوب هج
 تای ےن ندکغتا دع هرکتسسم ییدنفا كلی رب یک
 قوفح كم هجوت مکیدوس لدو ناحزا ط بويا
 قوتحوا ىد ىز ىت ەغيظؤ تیاهرهنسهسدعم
 روح ینب هیدصقادم وب والو توعد هے سا دقت

 « ردهدکغا
 ر هنانوعلم تیاغ یدنفا ادف هنوز زوسو

 رشت آ ندنززوکو ۰ یدهسمولوک هل روط
 هد[ یفادردنرآ ,یتیشح كزفیداف قرة چاص
 : کیدید
 هکمردبا فسا مردبا فسأت ها هل وا

 هتشبند ردت مردلوا شعوخود لواندزلک هارو 2



 هو
 ۶ زکیدیا یمردیا در یتب هنی مدیا

 1 مدنفا مدمهب ال !ییتکح تلا وتو بس

 یمصصشنپمدنفا هکمرویتسیا مالک ا بس
 قلت یعهرزوا یفلوا مدآرب ترفن نایاش ندکچرک
 ههارکتسا هنرفن ردقوا هد هسفو * زکسرودیا

 هلزگعوزد وغاب و زکتفد هد م ۵سذآ لکد مدار نایاش

 حتم نداق الا کد رس یهزکتامر هے5 وغ

 ؟ رویلپا
 نامز یکیدر و رارق هنکیدلک دیده كن و

 دددرازف م یرازوک هلرهشکد یه ره لی اد

 قد كتعلط هراع+ ندنفددال هاب هغم الراب هد

 هب زار سا ییبلف ساره و فو بواازا یی

 یک كزس ۱ توا » هسیلع ءانب ۰ یدیاشمالبشاب

 رلذ وعلم نایهرا رافارادم هلا قاوا ضرعلا كاته

 «رولوا هرکتسمو روو هدندز ن داق تذفعلھا ره

 بضخ شتآ كف رح داش هسر و باوجر یک

 داش یک یکیدنوشود هبد رولوا شهلزاپای
 4اراک هناسنا تفصن و 4 دم تو یم ردد هرز هديب



 زرککیدعسیا یقهراتروت ند-هلوا تازشا و

 ۰.« رولپشالک |
Aمبدل وا شهامرپ و تایبس ن, هلاح وا سا  

 ال صا ن ید هدنمامرانروف بؤراتروق نوا
 ۰ ملوا لوئسع

 زکسرواوا با
 ۱ مهلوا بس

 < ! علوا !زکصرول وا » هل وب هرکرب هم

 رارکتهعهد كب یەک یکیاوب قئرا هلا نتروص
 نفج هبهواهذیف رب ج2 )یه رولواهدادرپ ندک#یا
 هلی دم كن و یارا هصالک | بوروک یدنفا ادق

 مزال هدایژلا هدلاحره طقن ۰ یدلیا مک یتکیدلک

 یفیدلوا یتماعترفباح بونوکروا یییداق یش نالوا
 ءان «یدیارویولقازوا ندنکوا یفد رظنالصا
 : 6یدید دیلع
 زف زم | مدنفا غجدزوص لاوس هم بس 7 1

 ن هدزکیدا هبنسنا و لوط دوخاب و زکیدیا هساوا

 هسنرچ بلاط هزکجاودزا زنم اعوسشم بوک
۳ 

N 
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 تملطتیابن* یدیاهلکمروک هلی یسیدغک ینةبذلاژآ
 . قراسجوبطقف و قز هالپ وط یتتراسجهحنالوامناح
 لاحر ریینا-لخ شف الت قره دیرآ یلحلیا

 : هک یدید ها

 : کس یو شام زس ۱ یدنفا كب

 ۰ زکسزولپ هدهریدلچ یتح ۰ زکسرولی هلوا هتسخ
 نایلوا ییبهانمر کا هاکرسس توروتوا ةدنس ناخ

 مزالندهن یماوا لوئسم ندزکر الاحوب كنداقرب

 ۶ نوهلک
 یدرب و باوجر نوعاوا قحردفوم 1 خوا

 شاوا ادب . مالک رادمرب ید هه یدنفا ادفقثرا 1 3

 ۵ نهنالب ىل زات نالوا نااعنامخ دارا
 : هک یددد

 و ییالوطندنا وصح تكمعشص ۱

 داب رب تب زکتشه هد بو اک هزسن طقف چرب

 ةجرم نوجا یتهالوا قیزای قسد اکب و ییکیدلیا

 یاحرو مهسروا وا كج هدا اعریزکهروم تافثلا

 یب ارپ ز ۰ زکرزاوا لوئسم ییالوط نددر



 مجافاهد نددعقو هل ا  ۲
 هدنرظن كنارج نون هسیازاقبچ 4 ادم در وچ 2

 .مرولبخد ننچهنواداب هليا تماس كيج
 یزس مدا هنلاذرر كوي رد قوب یعدتک ۷

 دف ردوا تشن نده هدزقبا تاج ندید و

 وا هساوا هلی تنج رئارب رکا یهجردوب كار
 ادوسر هی ریالچ كمعشع نالوا هما ید

 ? ردیلکد ترابع ندنساوا
 تح . یدیا را ماودالاح توکم هدنداق

EFیتتفدرظف قید كنیدنفا ادفیاود هجردډوب  
 افلطم ینکج دیا هلیاسقم هدلوپ# كنعلط قربچآ -

 ۰ یدالشاب هک ۱ سحتب روب هه الک | لوانآرب

 قرناب هنب زوب هید نوسلی وس یشرب افلطم نیداق
 دماوددزوس یسیدنک هدلاج یکیداغوس زونهنیداق
 هقاب در ید یشیئای هب زوب ندنغیدمهلوب راد-تفا

 ۰ یدلا یکح » لاق

 یدک هتوکسنامز ردق هقیقد یکیارندهوآا |
 ید یترا-سج كنادف هجفدازوا یتدج ترک
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 ۴-4 ر ولو در هد4 و یادصت 4 هدتملط

 تراسشا ر تمالعر هدنروطو لاح یک یهیدلوا

 هما ودهدنزوس یدنفا دف هم ۰ یدعنو روک هلی
 ب هک ی دند

 ندنوخدیکرباح هب هناخوش هک و طق --
 روذم ردفه نبی الوطندرل:کالف نالب هوا لقح

 تیبب» كرس به هتک الفره هلاحره و یمیدلوا
 هدزکفاصنا رظن یدالزسیک زکغج لوا شءتسوک

 لوبخنالواهزس اقلطء نوحا قاوا شع | تابا

 * ع یل کا ضرع یس هجرد
 یدروک یرلتمالع تشهد هدنروط كن داق

 تكمربسوک تناتم وشراق هیدنفا ادفزونه هدهسدا

 رویلیشالک | یدینبدلوا هدکعا سفنربج نوګا

 رب وسزوس ر, عاخ تعلط دیاش یدنفا ادف ۰یدیا

 هدبوفایهن زود ردق هقیقدع رابهیدرر و باوجرب
 هد زوم هن هعدالک | ییفیدلواباوجرب مگ هدنیداق

 ] : هکیهد كردیا ماود

 هب هاخر هلي وب ۰ مهداز راسیکرب هد ت

 سر ین



 ۳ ز هه داق روید ۰ نا رویهظ فو
 «یداشانا لوبو < لاح رد ینغلیرغ وط كن ملا طم ۱

 هد رب یکلوا لب مان.تملط هرکص ندنو
 یسس هی راشیط الوا هسنایدنفا ادف ۰ یدروتوا
 هرکص ندقدنابت ییسوبت كنهطوا نوچما ا

 هدنآ وش ۰ یدروتوا های كءاح بولا
 هدال سل وا شک س# ردفو هآ > ندنرطاخ كاد
 كە تبا لا بوروتوا هزدزرد هلبوش هلکنس

 وب نکل .ىدارويى درايش ىك * < ? یدرواواهن
 نمم ال صا ییسیدن؟ هدنآ وش رراذکرطاخ
 عورش .دوصنم لصا ندنفیدلوا روایلخ كجدیا
 : 6یدید ؛یدلیا

 هز هدما لوا 1 یددفا ماخ تعاط س
 هزوس ندتعالک | ییفیدسل وا مب هدر هجرد 4
 ۰ ردراکر دزکشج هانا الصا مدسل وا ىج هالشاب

 4 یدعث رکيا هل وا يج هاا ۳۳ ی اوز

 زفل و هدهنارتحم تالماعم زکغیدلوا یه ردق
 رکی
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 یزوع یکیارب مکجهیلب وسزکلاب ! زکیقروف ندن
 الجم هد « زم و وط مان مچههزس ! کی هلکید
 ٠ یکم دقمامراق ج سدس یحدتعلط هلکهرب وتاسأت

 ۰ یدالک ۱ نقی روبح
 یش نالوا مزال لواب لوا نوعا ید ا اد

 لتا لاک هدب وزا وق الب واو ر ك٤ا تعلط

 هارحا مفوم یرببدت وش یعیداوا شالا بانرت

 یار افزچهف وع كل لا ذر ن رس اق ندیم هغم رابح

 هتد زار هعااطم و هک و بلاح ۰ یدبا یس هیضذ منم

 عفاو ید هدعناخ تعلط هرزوا قلوا هجولرد

 لباق الب عفد هللا هنانک اس ریبدت رب دیاش ۰یدلوا

 هکمامرب و هلولو هناج هرب هلفان 4.سیا قجهلوا
 ماح» ادف تاذ یلع ءال ۰ یدبا هدکمروک موزا

 قوح ك لکد ہرا داق هلجخ راس نک اک ذ یدنفا

 هلدصفمرب لصن دیاروب مب نکیا هلی هرککرا
 تخدر و شالتهها روا نا رمسعهالکا یمعیدلور نشا

 هلاسا هدنروص ر هل وا .یزکیدنک زکه-رواوا
 متن عجاف كب ندنو هکزکسسرولوا شروژود

ev ۲ 
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 نالواشاجا هفرط ییددنا و یدننک ی راد ره كناخ

 ی وب یهدنتاماندلر 4 ورو ندهنااود نژزوا

 : یو یخد و یکندرک و هن روک یکیدزک ب وجآ

 ىرەشالوط زار ەدەتغاب نوچ مالک ۱ یغإدلوا
 ندایض نالک ندرهرهب .یدقابهننهج هنوا كلاب

 اعاطم و ه هطوا هةشد رب ید هدلاو هک یدلشالک | ۱

 ۰ ردشهربک هنس دط وا یدنک

 رر یه کی
 زا یهدناب ةر تعلط لزوک ه<یدروک هدفدفاب

 باتکر یخد هنلاو شءازواهن رزوا هانقر نوز "
 شم اهدافر ییادنف ةهدهاشمدو ۰ .روبئوا شلا

 ل و یراهوا باتک هدنلا فان داف ارز «یدلنآ ۹
 یتفج هل هدنعض وو 4 یدازوآ نوزوا یسهازوآ 1 ۲

 یتفی) وا شک هنغاب یخد كنسهدلاو هلع مات و و

 ٠ ٠ ٠ ید زا مابفاو باڑمشا ,
2Kینبدنلو كنه راج یدیغاشایاقد رظنییارزا  

 ۔وقوصردق هنسورتات كنان هدمه ؛یدکید هدطوا
 4 راج مات «یدالشاب هدصرتوب هدلاح یغدلوا شا
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 2 رد راک رد يتبدل E وهه يا كما أس

 . یدل وق وص ردق ه هن اځ, شاوب شا و یدنفا 54

 تکلاب هدنفرطرب تكناق تسوا یرکیدوهدناقتلا یرب

 نوجا لاوحا فشک ندنفیدلوا هدکاروک ای

 هرفسكغرالخ اض یدناق تلا*یدلیا فو زارب
 تولوا هدهطوار یکیدلیا لاغتشا هلغمالد وط ییفاط

 .دنلون نیداق یتا هسیا هدهطوا نالوا هدناق تسوا

 .یدیا روبروک ندراشیط یدنفا ادفییغد

 ویهیدنک كعاح تعلط یهو كرا داقوب

 وزو ماخ یسهدلاو بولوا یسهدلاو یخد یرکید

 هنیزف هد هدنفاب مه قزولا ینادهعثرب ندنرزوا
 نددط وا كنا یدنفا اد ندنفدلوا هدک وترا دش رب

 ففوت زار قرهالک [ یی هردنلو هرزوا قیچ
 رالشاب هعیبضت نکیا زکااب:هده-طوا یپءلط ۰ یدلبا

 یدا شا کج یخحهلوا قفوم ؛داز اهد هبا

 دلار تل هرکض مند یار ما ولا ف
 هروک کج دیک هفرط یکناه ۰ید-هبج ندهطوا

 هدلاو ادف نارلیا ف.قوت اهد زارب هد میرولپ



 ار شب دا
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 ؛یدلوب هدنګ ا عاب یسددنک لبنا یک 7

 « یدروا نکا تعاس هدعرح هدنآو ۰

 ندنکید رک دنمهناخ كمدآرب یکژسرخهلن و "

 هد ردراو یماملخ هدنلف كندا ادف الو
 ادف ۰ یدیاقوبیاجخ ج !اشاح 3 زکسرلبا نظ
 تکرحر وب ر با وجرب وشراق ه الا ارهیدنفا
 هناخ هن رزوا یدنک تحبو لوا شعالمواح

 هسا وا هلب كچ برس وک هلباقمرب هلحالس ندنورد
 رلبدرغاح مه یب 1 شما رادآ یا 4 رنو »

 ندلوا یفمرفباح هډ « زرویدیا دضق هعاجره
 كنادف ید یمهلافشاع تایسج.« یدباشهروق
 ماح تعلط رک۰ ردشاع | لضاح ناوخ هدنباف

 یا هسلوا شهرغاح هل.هاض ر لکوک یسیدنک

 ر یکج دا لصاح كن هنافشاع تایم هکلب یدیا

 ا ريا ال یتیاف كارلناق ید نا نخ ییئاط
 یک قشاحر دغاب وش یدنفا ادف هسیا هک وپ ۳

 heway تن او بوی
 ۰ ردشماتا البتسا سحر ج ییبلقاهقشب ندماقتا
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 فا قك ىنس هفیظو تالریکب تقو چ یرابچک:
 ییراک دنلکا قرهرلیوط هدغایرت یچاقرب بویعا
 هزکضندفدلاق زاوا ییهرا ر زکلای هدغاب باسطا

 جاتننسا ییفج هناوا دم شعالاق هد تاجک ک

 ۰ یدا رویلیا
۰ © « 

 اد هرکص ندندنالفازوا ندای كي نا رم

 نوګا كمربک ندو ۰ یدایا ترم 4-اب یدنفا

 ر كداب هلغاواراکرذ یفج هيم هوا كا قد ییورت

 یراود «یدیش»ر و رارف هفدالتآیراوبد ندنفرط

 "الخادنوم| تمربک نتجت مرح ما و یفج ه الثآ

 هلیسا وا ر قج هار موزل ه۶هالت 1 راودرب هعشد

 هژرکتییایف وب چاقر ندارو نداروش یدنفا ادف

 هنن رزوا كنا ۰ یدیاب قهدسصای ر هنسیدنک كره

 بولطم هجور هنراراذک كلراوند یرالا هدفدعح

 ییسیدنک دازعالاب هنوف یهدنرالوف هلعاوا لصاو

 قرط هوا «یدعغشج هس.رزوا كرا ود یدر داق

 یفیدالتآ ندنفیداوا كسکو  اهد ندنثیط كراوبد



 .ندو,ف نآره هرز وا قاوا ندنماضتا یفانوغرو

 یخ هدنکوا یرازوک یک رویقبچ رناسنایلراف
 رواروا هد رود قیص هم نوعا د
 یه هشیدنا ا سی هك روک یفیدلوا یشرورافاب هم وه

 ۰ یدبا ران رآ ۱

 قرهلبچآ وبآ یرغواع 4 یکیا تعا س تیام
 هلرانف «یدنریچ هب یراشیط راف ماحر یلعوع ییا
 .دنرا ینکروک فرفخ كي یضتم ید هدنعهقرا
 یکی !ندهثرا اهد بوهیچ هلاح یفیدل وا شوک هنس

 ۰ یدبا هد۶ا وا ورب هبیدنفا ید قاشوا ۱
 صر ندنا وم یدنفا إف ھه روک فو

 ثاکب ییضنص ز زکااب «یدلو ییرهنجرد كیا 2
 هکاب ۰یدیا روځ وس هنیهیدل وا زی ندا
 روز و هن راک دیک هدکار ید كعاشوا یکیا

 لصا كکب یضتیم قاشوا یکیاو ادیذ + یدیآ
 .دخ یایجه رعو تل سیاس هدرب هل غاوا یدنک
 عابر هدذاب !دعام ندراثا بو ر لا

 عاب و درب عج هلوا شلاق ا هلبا ی



۱ fir 
 ین هل هدنم هل ری نیک اسم "هزحگ اندام را«

 یدیا هدک انا مکح لاحرد ۰ ۱

 .هداح ییدع هدزار بوشالقاب هر .80

 زود هد بوق ندنسهومش عاب تاک یا

 .ردشک دییتاعلاطم كندنفا ادف یمماقیک هب وشموق
 روا 7 ردیهشک اب رخ یفبدلا انحع ۰ :یدالماب هکم
 نوع ی نسق وو 7 ردب کج دنا عاقج | بایحاماشقا

  ۱هلاخ كب یت م هدلاح ره 7 ردکجهذیک یک -

 ؟ردتچهیایهن ,یمیدنک هسرول وا یتج هیچ ندنس
 لده یمزاو ندکم رک هاب ٩ یهجوف هسقو

 هنماع تعلط بوربک هدلاح یغید) وا هداروا حد

 ردیلغآ یعاقا یناهدمت یقیدلوا شعری ورارق 7
 هدننهدیدنفاا دف یلئاسهوشنک ه رز مظندیکب هتشیا

 راحود هب ه-شیدنار وب هر همدا لح ل احرد

 یدیتلوا ۰

 مش ندکتیا دصرت ییسسویت غاب نیبرود هدلا

 یبرود قاهرار «یدلورو ,یرازوک مه یربلا
 تیززوک و ضلع كنه هدد اا یدقارپ نادنلا
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 ًاطیدوت هنسیاص ینا بونا ندا ورع هدوب زر هزکفح

 قرهوا هدا یسدنکو یدردنوک هن-سیلاب هم

 یبجهلب هروک یرلنافیچ بوزیک ندنسوپف كقاب
 كمادقا نامز یغتدراو هاروا "یدروطهدنف وهرب
 هنج یفیدراقرچ ندنببج بولوا ی٤ راي تعا
 هکنروک ھچک هداج كج هلک هژزوک كنبب رود
 نوجا كمرو-ت5 هم زر یزلهاج نالوا صوصح
 یتیدل واهدزوک نیب رود ۰ یدک وب یلادنم قجافوا
 ۰ یدالشاب هدصر یاری غاب هدلاح

 نج ندنرطاخ كنيدتنفا ادو هدلاحوب قتزا
 هن ها تعاط یمیدنک ۰ زرکهروص ج یر

 هسبارر و باوجر لصن كغاخ تعلطو یکج ەد
 لمن هال تیام و کج ەد )۰ هدن و هک ا

 به ینکج هشیریک هرادیدوت هدلو ھلو یتفج هلب راص
 هغو كتنداق تدا هله بو رکی ندنرطاخررب درب

 راهظا هدتوس هلوا تعواعم روآ بان هتاقبيضت
 ردق وا ییسردنک کیدا لی ییکیدلیا تاب وغم 2

 نامر هت لا هلان هنسیدنک هکی دنا هدقلوب نام مق



 6 ۰ و
 هلا قاصاا قرفلرا هعفد كلا هدنرع یدنفا ادف

 یلدر راقونلاع هلب و 4 هم وزر, یکیمیدن؟ بولا

 طقفوش۶ا مکح یتفج هلو ط مجرم هوا كنياناق
 رولدا لاصعصسا تیتزوم رها ر هدنتشعوش

 ناراو هنس درد توخ كءاح تعاطزکلا هدا

 هنسنام رک ناش تاک دنم لکد هنس هانز راقو

 داوود دن یکیا قرهلوا شااح هبلغ ید

 . ىدا شلو هدکابا باسح یتفحهلوآ شفیچ
 دهن رزوآ رارارف راباس> را هءلاطهردق وب هثشدا

 هجا صم 4 وشوف تاک یضنم یدنفا ادف

 ابعطق یک رک هنغاب كمان تملط ماشفا یکجهدیک
 ماعطوشعا ندنک راییءاعط ماشفا قرەر دشارارق

 : رب دنرا تلئرمشع یک یکید- ما قار رادقهرب ها

 یدنوح الا هظفاح یترا-هجو تار یقدد

 - ًابتحا مزاوا یعایوف ترس هشیش قافوارب هنج
 ادعام ندنو ۰ یداشء وف هرزوا یناوا ندابط

 ۰ یداشاا رج قافوا هدر ها رولووهررب هناي
 ۰ ندک دیک هللاویح زدف ه ههاماح ندنکد رلکب



Êناو 8  

 هد بودا رو ص اهد نوک یکبا رب دوو
 كن ءر واھ یابحا 0 دهم ر, ندرلهاب را وج ماشا ا

 قد ساک, یھ م هاچ ول و یب راتج هلالپوط

 ر نشر: هود ضب یدنفاادف یفادلوا وعدم ,

 ید یر لوص نالوا رهص» هدنرعص یت را هلا ۰ 3

 ۰ یدر و زارفهارجا
 ی دساقا دو کرب ورب دین و* قاهرآ و ۹

 لاکا ین اهية کدو مناخ تەلط کیدو 3

 شک رک وا هد یکی یت ص ېس هجو هده سع ییدلیا ۲ 3 ۳

 بورو- هرک جاق رب هدنرواو رادکسا یتحو و

 ندهءدن تی ون زکیلاپ ىنا یانشو كى

 هب ر ردفوا یږدنک هسفو بولواشااق ترابه
 كناکداز لوساتسا کردشابا بداتزدف و اشهروک

 صا ہد: سر اک ید و € ند را ها5 زا راوطآ 1 :

 ی

 ۰ یدیاشالک | بوروک ید یدنفا ادنیفلوا
 "دالخ لکد ندنفاق ان “سب وا زکلاب كيیطت رم کردفوش 0

 هلرسا وا تکی اباب رب یلروا نامر یلشاب رفآید ۰ و
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 باک: رانو یدنفا ادفنالوا شعرا تاق جاق رب

 مزال داعبتسا ید یتیانج کلورۍ  ۱ ۰ .
 یک غاط هدنروغا ناکفدشآ لفاسا ماط و

 یتحو حراج یتیرکدکچ قاچ هرکیدکی كل راذیکیاا
 و هدنراروغا ۰ زروب روک یعزآ یی راقدلوا لتاق
 ها ردقوآ تالذارا نالیدا ناب رف رلناح هل روص

 یدل وا نب رت كن راناقیراذدنوا بوا وا یرارکد

 كاك 22 آنانلوا رک ذهماروص هرلهداوب هدنامز رب

 ییراتداواقرالهلم هتبضر هظاط رب ندنفرطیرایدنک

 ةا هل ۱ وا 7 یجرازعبا قارمصا یرایدنک ه.ش

 هدنآ ر یش ندا قوس هب هلا هوب یرانا زا
 كندنفا ادق ۰" ردغامد لالتخا رب شلك هلوصح
 هدنامز ر هجا لکد هدنآ ر ه سیا یغامد لالتخا

 هل وا هلأ ماح تعاط ۰ یدیا ش 3 هل وصو

 یک یدنفا دو لکد سه 4 ..راهک رو وس قاقوس

 ی رهدن زو رب ثكمدآ د شدروک نیداق هجرازوب

 راکزورفناک کن رب ییدلیا تعانق ة:کیدهروک اهدآ

 ۰ یدبا

 ا ا و ا



4? 
 ۰ رازمهلب روک هتسیاش هنوسسح الصا ر

 2 راتوط ۳ ردق هر رد و هدرنوذ كانا

 ندنةجهلوا شا ی دروم یک هتسح نهدر او

 ندهد یاشوا هساوا شغا ید وزرا ناسا

 ادف هلا همن رس تدش ر تال هتم و ه2ش

 ردفدحابصض ین ەھکر ۰ یدلپا السا لک ییدنفا

 .هدیا هرزوا یقلوا ریبد وص بورو زسوهیوا
 ندتکر ج وو یناکفا مدعو ناکنا 02: حر کج

 یلاغ>ا مدعو لاعحا كنلوصح تیعفو» ج و

 ۰ یدبا یک ره ۰ 2

 وفوق ناکب یطت رم ریبدب نالک هب ر اح

eدوس ره هک رب یکجهدنک هکا رفاسم هنسا رب نه راغاپ  
 لوبف ي راحرو كم رک هنس4اخ تعاط دابآد اب ۱
 و قمراو ردق هددت هلا هبه هعسرا نم هرو

 يناشد ر طه ۰ ورک نا رو ۱ نوا
 ندنس هج رد زیکیدووکهدنرواو هرد كلوب یراکفا



 تر
راجود ماخ تعلط هل تسادم یکج ەل روک

 یهبداوا

محلاب هنسسندنک ید ک 4 الب
 هنس هج وو یشبا ل

علصم یفاوم یکامردرس
 ۰ ردشلوپ ت

 و ترفن ةت یقح ندنسیدنک تملط لزوک
ب یضن هستبا هارکتسا ۱

 قرهنشص هنس هاج ک

دنک ى= هجو
 یی. لا هک ی هد ۰ رزوآ ی

 دو

احو هن دیا شاب رد یدنفا
 هبسر و ام 4 هل

 : هک دیآشع د هیدن ک یون 4 یکم

 alle یسءامر و ربح هنس هك وق كتماط _

رشا ندنلم نالوا 5
 لإ نیداقوب جزا ؛ 

 اا یکید ر٢ سوک ردق هب ید یش . ردکج هک

دسهداعلا قوف 2 هجردزر كانت ساو زا ه سد |
 ر

تسا یزاب یک قالا لاج
 * ردهداعلاقوف هدیمانغ

لاح ندآ هاوید یا اتاذ
 ج ۶ ان یک ادو یسدی

 ۰ زد ز8 هغورب وة ب وزود بوزو کی ماتا هش

 اهدزارب تار اهد ذارب
 ۰ ۰ زسا ماود

دنداقتدا و رکو گن دنفا ارو
 ۲ اروم ه

 | واور * ودیلمامرپ . ویا بيعت هیاکل ای

E: 

 رونکډ

 یتوق
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 ین ۳

 ¢ و
 رردلا هزوک هلا هنادنه» تأرحر هد ۲ 5

ER9و يدا تو  

 را تن قحا یدا شخ وشود یکعارادربخ سا ۱ .هحوف .ندنیفیک قلا دارب هم الشاب هد: هڪ را 0 كنا رم رھ كنو چل وارھ بت را یو كندا
 میل ءا . ردکح هدا ست لکد ماهنا ىس ةجوز  1 دلاس و قزهلوا شاار هذ یتا هلا راک اتم 1 ۱ تی هجوز هنو به منا زص كئیبخ هبلا هسلوا 7 بو فقاو هستم یدشا اف نضر رده یمهچوفار ز * یر ورخ هنس جوق . یدلوپ یقفاوم هن یربدت و ہدن س هام ۱
 ۴ اتا , ئاد ر اب دا كجا تاک: را: ۳۹ ۳ هنسومانهب وا تب یضنیم هس رو رخ هنسهچوق ۴ شی دیاش یکیفیدلوا ناشر لکد هکل نو ۴ ا ہر نچ كمامر و رب هنسهجوق ییدعقو د

 زنک هلو ردق هنسهلاسا ناق هدا را بو زا



۰ 

ا _ هدر هر هلک هنسیدنک هرس
 : هالو هغاب هکالف 

 بوم هنس هتس وب روش همان
  -ووک دتل هربا درو

 ` ربح یةج هوا هافا كن راد وتکم هلماتم . یکحهلر

 3 قواو ینهالوط هدنفا رطا غا تالاب" هد کدراو

ق توالت بوت کم هنج وا
 یرظ و هنتو رب ك دا

۱ 

 هنسصسهجرد داعا ین
TYEE ردف هب هڪګراو

 

 ٠ یدرب لا هزوک یتسهاک از زائ
11 

 ری مرا های
 28 ی دهم

7 E er. 7 
4 ۵: "۷ 
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۱ ۳ 

۲ 

و بلط هع داة دعا كد رززا وا ادو
 هدجوتیاهدنما

افرب جه یمراو هرا-جردوب
 MT یان ك د

3 ةدرل هوس رد تاج هيم هه |
 ` .قحهلوا تلذذ 2

 - هک هلوپ لاح هرم فوخ رکو ااف رک ند و

ید ۹1 تعلط هد هسیا شلو-
 یغیدلو ندرت داقوا 

 هرادجردوب ك ر ورغم شام هل
 ندنآرج ناراو

ز در ییدرف یم "مع" یا
 یشآهدقهر دنرآ هد د

ص ر یک دا یز هل كنداق
 وا قردلآ اهد ترو

امزرب ضرفآ اب هکیدنلتوق رد
 یهادنک هدنول وا ن

 !دف كنتي ولفوا ها ررفع تاو غمز | نوجا

 .زو هل یردق م > یفح هةوا وخ ,اق 4 یدنف



۳ 1 
 و و 7

 غ ی

 ¥ 1 3 ام و r ۹ 1 ۷» ج۳ ۲ ۱ ۳ 1

 هدنتاا تب دور كوي وُرات هناددجو یدنیک 0

 نندانع كم ەتو ریکتمر كرورفهر, نت
 نوجا ىج هلق ب ردح نمل ام 1 ردیلغرو* دنفح ۱

 نوجا ینج هلق بوج ندنرورغو رک ۍدنک لکد
 . نر وچ زوپ ندمنامر چ هدارجا ناو

ِ ۶ ۶ » 

 دهرا هدفاو دید ردقه ییئدع یدنفا ادف
 .وم غاب رک | قرهلو, فرعض ردقوا یی ریو یأت
 دساارواوا كج همدا نبمأت یی و نکیا هد
 باقر كنيتفوم هرکص ندکدلدبا جوک هلوبانصا
 شنا هدهکلب و ینکمدبا بشک تالکشءاهد تات

 ۰ یدا هدکعا مک ییخجهراص لاح نوت. نوت

 توق هحنالوا هنرزوا تملط یالاوز هتي وب

۳ 

aج  
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 ردطءاو یکیدردنوک ۰ یدالشاب هموج* هلی دم و
 ای پوکت هو رد ها لاخدا رلدداق یی هوم همای اهدر هل وا هنا وا .درط
 .دیص و كنءاط یعزو» هتسوپ بون وشو د هاچ
 ۳ راکه وتر, 2
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 كمروشود لکوک هتسیا رزاو ه ورلیا اهد زارب
 ندسنفرط نداف قحا * رولي زوک ندنامنحش ید

 هروک هنعوژلو رادر یکتا .تالیا نالوعوقو

 هنن رزوا هعفادمریاس قجهلوبعوفو ًابنعت یرلنآ
 تح ید یعور . كمك ج لا لر هلیدیا ديما طق
 .ادومو هننح دنکلصک یکی دنفا ادف نکآ ۰. را
 هرادرو هءدآ رب نالوا ر ورغم هننززام» ەد زاب

 هدزفکج توان وا ندنتسپ رب ج را دفا دمو

 نالوا صوصح هنسهیاوسن تیعو كنداق تیام
 ر هلي و هيا رزاو ودق ه هدافتسا*وس ندنءعض

 تفآ رو هنملع یدصعم  ناوسن هموع تفع مدآ

 ۳1 ۹ ی زایاص یر ولیاص

 د ابا یورو و هزدلوب ینا ان

 هتشیا هدنفح مناخ تعلط هرزوا یتبدلوا شات وس

 ۰ یدیا شع وق هننهذ یفلوا مصم یقشامرپ هلن وب

 ردفهنسهخرد ناح یادف یتیدانع نکهدلوب وب تح
 ۰ یدبا شل وس ید ییکجهدیا هظفاع

 هدنصوصخ یتادبعت یناسنایث نالید رورغ
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 ید هدنسیکیاتیضتمو تعلط غلا طوب
 ران یسافص كنهفاص تبحر ندنفیدلوا .دوجوء
 ید یبیصم كليا 'ریمآ تازطضا هلی رلغاد لدسح

 ۰. ودقوب هدنرلیدنک
 ادنف مز هبا تاحاضیا زیدرب و ردق هاووب

 یفبدلوا شروشود هر رز لصن یناکوک كنيدنفا
 ناروشود لکوک هرب كب, كنعلط * ای یدلشالک |
 ردنه ره یدنفا داهم یتسهعلاطم یهدنفح راکک را
 یلاوحا تیص وصخ كسدافهدهسیا شلتا .داعبتعا
 هل وب هدنسیدنک هدقدالئاب هناخالک | هلتروصوش
 داعیتعا هتباا ىس و رلهعلاطم هناتفدم و هلاوکج
 ۰ نمدنلوآ

 ادف یش رکج و تنها لبصا مو هدارو
 نوجا هم وج قاللخا كرك نانلوپ هدنلاح یدنفا
 هدنامدقم هل زم هناکح,دنفخیزافداوا:تفآرب لجن
 قابلت هلام وف وكن هک ا نمی دل وا هری دلاق یی رھ
 ۱ ۰ رد هرصق
 «رولی رب داق زوک سکر ههدرظن "یدایهتعاط ۰ ۰

۱ 
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 یس وم مهیدنفا یضنرم هیلع ءان ۰ رداکدرابش
 هل لوا ندناود رسا ارجا ہد یمیدنک یه روس

 بوشل هلایحا ضءب هدرارپ هروک هما وه شیقزاب

 هلیاروطو لاحر هنا فم و هنابداو كا تبوص

 قد یراتب رادع هدناص وصخ یک كقیک هراربم
 ید راق ی هدافتسا ندنرارابتخا یهدلوب وب * ردرا و

 هن راقد یسهجوف ېک یکیدعا عنم هنس هجوق
 نکا منم

 اکو ٠ رواک ندبج اعفاو ی نالبد یک اتصف

 3 كيش یکیدموس ناضذا :۰ ردقوپ همش ج

 .هچوف هکردرا و رلنیداق.صعب یتج ۰ زغلو هدندیف
 ۰ راروا وا ید نون: ندن ربع اهصف ی : رم باو

 درک هدسپا رولوا كجهلبوشود هچتبثد زارب طنف
 یممنایفصف یک را كل داف لرکوو یییداق کک را

 یکچ هرم وک ییفیدلوا یال داسعما هدنفح .یکیدواس "

 هدنتادص كنشا ۰ رول وا دع ت راتب ضع ن وا

 ند#ب نا هدیلاح یفیدلوا نیما ,ندنشناتمو تاب

 9 نوساوا روبح هاتف



Gi 0 
 کلا شکم اما" زمما 4. ن ووت: زاد نیک
 تهتمي 4 جا ردف كح همیار دقن یا

 ریدقت اد دج ین : مطا راؤ لکد نوما یغادلوا"

 اذ ۰ رلیا قلراک "یبهز, نوان نيدو شغآ
 ناب السوح ندنهلش ورم شانس هو ید تعلطا

 كاب نالب رت سوک هذبتس تلاح ۰ردلکد ندرلبداق
 كب نات اط تاکرا ییفادسا وا تح ر هابذاک اضح" ۱

 .وخمع كنم را هجوف و ش٤ | ردسقن ربداق قوچ
 ید تعاط یک یرلقدلوا شال و یکدشم ندنفلشآ

 نوا قلوا یکدشم زکلاب هده ارا ند رات دافوت

 شف و «دکمامهروک تنیس رب ندنفرط كب یتش
 ْن 95 یا یدبآ

 یتکانوکشود هنب رکیدکی كرانوب هجوف یراق"
 ۰ ردفوب لاقحر ههذخاوء هدب وما لې هطارفا

 .دنل وا مکح هد رازازپآ نداد ئیرزاد كن ر قارب
 یا ندنسهداعااقوف * 4ح رد و كانا ۰ ۳9 ۲

 یک و ۰ را زغاعصف ید نهزوک رایغا یب رکیدکی "

 كح ديا نلالد هی ه وفص هدب "ةة ریش



"۰ 
 وعسع بابا زدرلشاوا لئان ندنزو یرکیدکی
 لو یجدوا بواوا فان ییسبرب زکلاب نددد

 هراقبچ قجروایر هنادیم هرزوا یقلوا یرهنشاعم

 تیمور وب اینک ۱ هدهسیا ترابع ندنراغل وب شمام

 هدیدش اه دناق رپ هدنتبج كن رکیدکی ییهجوزو حوز

 یفیداشب زبارب ناسنا,» ردنیفیکرب رایا اضتفا یغلوا

 درد ادرار یا قچوج نوت ندنشا
 نارام! دب هدکلرب :؟یلکد نوجا یملوا یندقعزب

 هاچ وز ,لبح ندیا طب ز ییرایدنک راها وا ناونم

 ,؟یدیا.یعرارډنا وزرا یتساروا کود هدرب هل وب

 اضعا هدنشپرب ,ندنمنکج سلام كب یضترم
 لوا ندنراشادقرا هنر وام لحم حابصره تولوا

 هدد موا راقیچ هرکص ندنمهلجب .ماشنا رهو .ردیک
 ا ا نکیا راقت ندندس اخ نیل ساپ

 راقیچ یک شعا رویا, دیعبت ییسیدنک ندهناخید
 یردر صف, ندر هنیس هسیا هدندوع ماشفاو

 هنس هچنروُیشواق هننجیغیدلوا بادی هلیفایتشا
 , ۰ ردا تؤ هلیا هناکذارتع ترپخرب

Ac 



 %4۷ آب ات
 هرکصندنآلردباسح ندنرکیذکی ربار, لبا
 . ردیشاب ندن ربع الماب هفلوا قشاع تن رب یر

 ) یخ . نیس

 هلا الا و ندهالاعحا کدجاودزا "

 تملطمز هجوزو جوژیفبدا وا شنسوک یا
 همشالصا هنفیدلوا یدنفا كب یضنم هلا ما
 همش هن_-فحهلوا ندناکحا ةمان رباط ٠ ردیلماا

 لا یراق نیکتز هروک هتباوز ضمب زج ةبمەديا
 ترکیبی ءوک چا ۰ شبا یتاوا یریشا كنبات
 جدال ران و ۰ شعا كد یغالتاق هکلزسنحاز هلد

 زهعلاط» نایاش 4قلتهرزوا نقاؤا باوصیمیرب
 كنسنااها هسشط «دندز رلت داف ضب یک یغبدلوآ
 كرانالوا ندفاوقا یک دوانراو قانشو هلجزاو

 یغج هلوا ر هجوف تسشردو دنن نودا یرایراق
 ےلاخ تماط ۰ ردبهاو بلک ید یرادافتعا یکه دنقحع
 نوجمادر یعاهوا والثوب یزالاخ تاکب یضنیم هلا
 ۰ رددام ناهزبر, یلتوق تیاخ ید

 زواحت یهنس قم جزا یهدیا لات رنو"
 هنس هفاک كفل زا ہت نالوا" رظتنم ندلهأت كرما
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 كليا هدر كندامو هده سیا قوح كف ةة

 هدنرلارا ۰ ردفو لاج ا هراک ذا هد ینا هک ردراو یتمج

 رانا الوپ شا جا ودزا قرهلوا لصاح همشاعع

 هب هظفاحندندن ییهقشاعهوا رامتعا ندن رانا ودزا

 لهأت یکی ضترم هلبا تملط ۰ رارولوا شهشلاچ

 قرهسیاط ندیکی یی رره سیا رانالوا شعا
 روا ادیب هقشاعم رب هدنرلارا هدنروص یرلکدنکی

 هرکص ندناو راترا هک دیک ردف هلامز یلرخ رب و
 عیطل ابد هرکص اهد بولوا لصاو هفوفو لاح

 تكجوز هدزولابوروا ۰رانوطزو هبیندنو لادتعا
 41 جاق رب نالضد « لیمهدنول » یمافص قوذ

 كن هجوز و جوز هرکص ندنا بولوا صوص
 جاودزالالبقهتشیا یرلهوف وص ندنرب یر, لاج رد

 نام روب شل. هوا یتذل وا یشان ند هتشاسم
 كن رکیدکی هدز, یک یعجهلبا تأشن ندنرالوا

 تدههچرا هنسكن هجوز و حوزناقیج یرواب و راب

 ید یږاتبج یهدنسهجرد ادیش شام هنر یزب
 لاصو ییاحور یاهبص نالنید ادوس اح
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  0هل هک 4 و ياتسا درک نکا ۳ می
 دنر وفا كمرزک اید ید ییرادنشر كات ور
 كنزیرراف .کلنیکنز ندنکیذلیا الرا و فرص
 تیکی اباب ر لتسشیناپ هعفذتاو) + زدلکد یوفک
 یهدنانج و قوفص ی.دنبط لاد لۆ بول وا
 دم هاک ناتسفا لدمج یغیدوا شی نپ امد ت اقر هلسهب ار و لیصحت یهدلوبناتسا ییاولع
 مد 1 ونااپب رب نایاش هوا
 لبفو یک دوس هدنسوصخ بود كرانو 9
 .ردش»الک ههوفو یشارب چ یک هام جاودزالا
 نرئکد هک كناناعیلد ون ینهدلا و .تلفاخ تعاظ
 اعا نص قنسا یمسیلاو هثسوا غیا زا رفاست ارا

 ییضترم یو تسود هلیمهلاق
 رر دشا داماد هتسیدنک

 قالخا و 3۳۳۹ EN چ کندآ
 هج نم هی اع تداعمزز بز یزد یس رز و
 كناخب یرف وا هرخالاب دندن جۇر والهأت ۴

 راجا یک یماجنالشرخ ندنش یب رتاو قالخاو

۹ 



 و
 تایم هلرلنا یخد لوا هزاق یراکوت بو دنا وب

 ۱ دا و هزوک و نه هلغل وا ندنس هرم

 د اوج دز لارواوا قاف تاتو

 سس نا و هتزوا ما ثعلط لتصاذا

 تك یتدینورب یزغا نلزونکوشاقهراق یلدو-جو

 ج نامه ندرلداف نام بولوا نیذاقر ساق

 نآا» هدر هدرالز و. هددنناقو قرفرپ
 اعاد و«

 هصاحوا ل! یزالکو ک هکردراویش رولند «هنذ

REYموم لع ةا ىشةبذاجا تالزوکر ۰  

 ضب هذاخ ۰ زا چ تبار زن یک زا

 ۰ ارز شوک ىتۇق یننکح لصا هدنرزوا عیابط

 لا ید: یسهب ذاح كءاخ تلط هکر ؤو اكد

 اعز تخم ۆك دوو 4 | کعمتززوا ئذدنفا رو

 هی دلچتنیدن ؟یییدنفان وجعا ىادلوا هد

 :  ودشابآ طب و دز! ادوُهرت

 ودر هلال وب یفوو لاح هجا م اخ تعلط

 قوج رب :گنهنسوپ هسدا كل يطا ع ىج وف

 نللاتهتروا "تاون زا ندنرتهدا رکو تالام هنا تد
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 یاوا شدج رب هرات باف زک ها وا یقجهروص هوانیداق

 رنبداقارر ز ۰ ردراکر د یراکچهدیا مذ هزس هرزوآ
 ی نالسد لاجو نس هدید زر  eهدن داقرب

 ېک ك عا حدم یتسیدنک س هښناوب هسنل ور بویغت وب
 رونا و هدنسدنک زکلاب - اما نوسلوا ,

 » هن رازغا هلرلنداق زکلاپ ئزوص « كم

  ۱جم نام یلفو ۵ راک! را بول وازوسر, صوص#

 یرلک کر ا .ةقبقجح یرماس فر یصت  a ۵ییداقر

 هرلنداق لف وب بول وا هدک ءا تأشن ندنرامرپ

 ندا یو هرم ېک« فر اکو هغاخ

 «یدیارلرولپ هینگچ ` ندکهروک اور ید ی ریبعت وب

 -رگ"آ رب ندب ردب نالوا یب رغم لصانع تعلط ار ز

 یدیشاواتراو هک ۰

 ردي داعم نوحا نددافرب تارع«ا هکوبلاح ۶

 هدرارعما مولا یلهیلزوک كا كرازوک سکعلاب

۲ 
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 وید نالوا مز ¥ لواب

 نالوا فورع» هاکعد هداز یف رغ مناخ تعلط

 هلرسهدلاو رب کلا قرهلوا سهم رک یذنفا دوم

 یلهطوا زک.س یدب ناک هد + هدلوناتسا رارب

 هنس او لصا نە یک ینیدل وا ش شەو هدنرا هن اخ

 هرکص ندکد ادا حوزت هلا كب یضت رس نادنناکذاذا

 نک اس هدهاخوا كر هنا كز یرد هناشآ ید

 یضتم یرعوم قا زاب ره طقف و راشاوا
 هدکمربک هدنکشوک ناک ہد ہے اے تلک

 ۰ ردراشملوب
 كنظفا « لزوك د یدنفا ادفییلاج كنداقو

 شان امکحهوزوایتاوا هد هجر درب یکج هیم هدیا تیافک
 ۰ یدا شانا هغلاسبم تم تح هدنونهد هس دنا

 نسح نادنرظن هطمن هرز علا نص ماح تعلط

 دن رظماسررب نالوا شن نیت یطارمش تامیو
  كجهلب هلبدیا ساق هب « ولیم هر سونو » هل وا

  هجهنیس هج و نوسروط لب وش یاوا ندرلزوک

 . را-یتیداقهله ۰ یدیاراو هلب یراروص"قوجرب
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 ه یدمشهدزب هسیا یموآ ردوب كند شا ر
  êندنکوب هیم 4 هزکب هراتروص , نالوا شلروک

 تب روبح هنر دلا هزوک ردقهاج یاد اپ
0 

r, ار 
 ت

 ۳ ,.هعیرد ك داعس مدکداک 4 هج ردو زوم.

 یکیدټ|نظ نیو ردق هامزوا یدراو هکنودود
 هد محو رنک , هلام مه ةداراوب مدازوش رابتش
 ردنرابع ندرلهزایک نییا هر هلام ییریدنک
 دمنروک نفجهوا لسن تند صا نیا هل

 ِ : یدیا شاچآ یتیمهاو تقد رظن ید داعم ۱

 هدای ز نیدنوچ منش ادفرا یدنفارادف تانوک وا.
 یجددعسدنک تن دیک اتاذ »یی هیاکج ی نشو

 وڌو + نوپسايإ هاکح کې دیا قوي ۍم هوا نږنوډ

 هیاکح زب ایم نوا ین رک بیم نور ام ۱
 ۹ 2 9.۸ ۱ 3 Û Uu یال

 » is ن 2.اب

 مک كنيد یکیدروشود لکوک ندا دف, و

 لوا دوس هج رد وب )نم 4 ۱۳



۰ ۶ 
 هب یتفک كب یناکو ک ۰ رزداکد یر 4 ندعلوا

 3 1 زکسرد 4 هرانداق ناخآهءدآ كن و نر و

 .یک زب سو هش یکن درلو درگز انآ

 ۰ زا رادا مکح قرهلوا قش ةدره 7۳۹

 یک رک + کس راک ا درت فتشنا
 3 زا راجا هنیداق كت یوکش غا توری و هنب داقكم

 ره اد « زاک ريخ هنیداقرپ یه یخد ندر

 ! شعا داف لن وب بئایع ۰
 لاتصن نداق نانرب دلج ییدنفا ادو 9

 هدنضوشراق یرازوش وب تكشداف هتشیا 7 رولس .هلوا

 "وب لصا هدیه مدروک تولعت مه یمدنک

 یتیدن؟ ۰ مدالک ۲ یفجهلوا ترابع نده كتنلاخ

 . ندرلهتفشآ تاکرا دةیفح رب و مدرّوک بواغم

 .اونسن تیعون هتشياید یسهوشن تیبلاع « زر ابطا
 نالو یجردو هدا ولعنالوا صوص هنسهب

 ۱ مح ییفجهلوا ترابف ندکقنا دن هعدنک ییدافرب

 ۷۳ ندا" و هکمزونید نوا تو ۰ مدیا ِ

 ىدا هکلم ر مه زونه ودق هبیدمش ۰ ردکاف"
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 . ردبضخرثا ر شقیا تاشنندنلا باوچرپ
 باوجون !یدیا هملوا هلیوا یکییشاک تب ٠
 قازابادوس مدعيا هلی تدح :مدنوا سریأب هلی
 ۰ مدنا قرص هسیا راو راهم ردق 4 هدنلوپ
 قفوم هلی هكا فرطرب شجون ثالیا و, كنیداق
 یفیدلوانداقرب یبحاصلکوک كنيدافیتج «مداوا
 نیداق مدلیا مکحهلپ ینفیدنوب شام هنسهجوتو
 "تتح لمس » ? كىسە رولي یدردنلولع هليا هن یتب
 ییهبلزابمش رنیکنز ! فیرط ! یلتشیقای ! لزوک
 بوزک هدارو هداروش ېک زی یمیهاید اد وس

 9 ردییکد بیع یمغلق تبحم و لیم ندرا داق
 قرهباص فوم. یزکیدنک یبهلزک؟)یمتءدوب مع
 هزکیدنک ینیدافرب سانسش تو 7 زکردیا دا
 و, چه نوچا كالا ره“ دنس مجرد كا ریما
 رسو هدب زاب ادوس مام هدملاح یغیدلوا ,کناصقت
 « ردیلغل وادع لذنوبچا كزبم زکز اتو كتاب صمت
 ی وغم راندا یب رایدنک کب نان وب هدلاجنمم
 یم رص“ كرلبداق یهر رغول هدهیا راردبا نظا

. 8 
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۳3 
 شمامروتک هلی هع رک وذ هب یدوم یدبا هسا وا

 ۰ مدنا رویشلاق لاحرد هله أت نیل وا

 هش داق لزوک. ر هل و نوا هل شر

 اب ردلکد ترابع ندلهأت یبظعا طرمش یلدا

 زوسع:یرفوط رب یدعف هتشا | هاه

 ییفبفر رظف هکزمهلوا ندا اعفاو رک یر

 مکیداروک ردد هب یدون یزیعو علاق زج ندبلج
 شمامروک ید ند ر :ذرط نیداقو رک ٠۰ رد ةو

 ېک شعردلیچ هلب وب یتب یخد رس مدیا هسلوا
 ی هطساو تالبا هثغاب كن داق ؛زكودبا نمروک یتا

 وا » زکسرونکب مةلا تاوج 4 هدرگیدردن وک

 هدرومر وا تالزسبدا یکیدتنا هدناب 4 رف نوک

 ردنیکب | تیک هی رک یا هارو هدر

 ھا زغآ كلا ز٠ هلب وش هزهپذا وا ۲ دیدن"

 يافت لاو * زاکد ند رات ق هوا

 شا عفد ةنسرپ هنر
E E kK ٠ 

 نانو نادل مو هکرویلوا كد "

 هلل وش بوږلوا ندنطاترا لوک ر یدج ید



E E 
  ۱هدردشغا, فلا هل هقشپ یر

 اخر ندای نوجیاكنآ

 اهد د رک دارید PIR ا

 هدنکوا كمدآرب یک مب ج:۶, زکسرولوا شعب نیا
 یزوک یلکوک + مدیشآ تقد رول اینپ
 هنرطره .::لکد لوفشم هلا ھی جهش
 یعل [هب دیسک طق ۰ روپناک ۱ هلایئره * رویقاپ
 . قوب ینیدناب لب زوک

 ۲ نوساوا یشر, الد نئاص بت
uىح لاحرد7 یمدع درزکیچمک_ یزو بسا  

 یس4 كك هلتعجایم هربهداو هزار نالک مزال

 . مکج هيم هيلپ وسهزسینآ طعف ۰ مدنزکو ا یفیدلوا

 منو یو خم ردرس رپ شدقم ی هو

 هداروا بولوا یراغاب قافوارب هدرازاو چوا هک
 مناخ هلی وس هدیفجردقوش ۰ شما نک اس
 قیح + . شا له بو بلوا لوط دوخای وزق

 لو طدوخاب وزن نداق مچداعم هکمردیا فارتعا
 ۲۰. , . راک هنوتو ما

 ا

2 : 
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 هلا مر دل زکیدیا هس روکا ید زما کم هروک

 ئال! ردار لکدناسنا ؛ زکیها زود هشلزوا

 هر و / کلم

 چ :as "رکیمد « كل » ! رخ بقا

 7 یهرولوا تم هدننابم ریدات نوا زس
 یظفل«لزوک » ۰ میلی وس زکیداربص بس

 ِ ردانعی هک اندام نوجا یلاجفب رعتكنداقوب

 تاوابع هدندنلاجیزکلای یش نایلرض» ین کون لاح
 هدر نیداق نرو کرب یب ردق هب ید ٤۳ ۰ لکد

 یلخ هلا .ةشاو ترممحراظنا نوعا :كمروک

 تر ید : نداق و نکیا رولو رارآییب هدنسهرآ

 یعدمروک* ة:هحارعع ۰ یدیارواط یکش هامروک

 ییدنک هلرهترود ییاویح هد یمذشا تفداکی

 یشقاب اما یدنفاباکب ۰ مدت سوک لزوک اهدزارب

 دنسهچرد كهروک بولاق هدنمهجرد ناب رکنا

 هد زوک یب نوحا عیدلوا ولتا داش ۰ ید زراو

 داپ كنيس هب رع ۰ مدننیا ندن آ هلبنظ نمهزیدسک
 ۰ قوییکیدتا هلی تفد ؟ زیخ ريخ ۰ مدلفوض



 4 4 ۱۳ سنا ۱ نایت
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 .هیلب وسنهزمم ییلا2حا یعوف و لاحرب هلب و نوچ یا

 ی دبارولب روک هد لاب هد مدیا هل وا كج «
 ازکیاب و یرغوط زکهسروسیبللا زکیلی وس
 ؟ ردیاعد هلب و لاح تلة

 هل وا نوکو طف ۰ یدیا هلی وابانیمتاو دس
 ودلکد + .

 هل وا نوک و هکمدالک | مدن ندزگلاج سنا
 قمالک ۱ ا لطم یفیدلوا لنصن هده ۰ ردلکد
 کناه 9 ردوک ناب وف هلاحوت یزس ۰ مهدنقام
 4 و۶ هاو یییدسافا ارو هکروسلب هلوا نیداق

 ْ ۱ نوب

 مودو“ مدیا هاکح هزس ینو زک فای بس

 یببدنوط یلاپ رهدنکبراکب نوجا كمروک ینزص
 ردن هنشاب رلغاپ كر هن هغا ويح هتفهنچ ۰ زکسرولپ
 طقف 1 لاداق یهیلوط ,رلهب رع ۰ مدیا شمتیچ
 ورايا ندران الزوا شان اسصوا شاخ مبه هل کی
 » مدننک هب ورافویرب + یغاثآر بوش ۰ لکذ یشوپ
 عسي و هل وا هدنوگآ ه رع رب ۱ مجداعساب هدرب



¢ ۱: $ 
 e ید هسٍزا ندرایسا یقج هبمهنلوا شاف

 ۰ تبا فقاو

 رولوا 7 وج لاح یکهدش !مشادرف اة تب

 ۰ ردندلاوحا كاج هم هناي وس د هراشادرف زاوا

 دیما چه ةد ےہ دیاش ۰ مهبلپ وہ اکمطقف

 ردیشبا ییسواردر ندرلریخهرف قجدی.هنلوا

 ۰ راو ادوسرپ اف هدعشاب ۰ هنا هلپ بجعت كەي
 یدایوس هلا روطر یدجردفهیزوسو ادف

 .زسهروط رب بسانت» ًاسوکعت اک | ید دامس ها

 زا و همتمفر هد« 7 یمادوع » هلا هاب

 ولردرب هل هدلاح ینددلوا مدان GF لرهروک

 ۰ یدا رویهلوا ردتق» هکمکی

 ۰ یدسلم هتالک | ما م هرس هموم تیار

 : 6یدید

 نوجا زس٠ زکی زوک روذعمییب ۳ س
 . هدأ روص) 3 ناکما رس هاب واغم ردنفو هباد وس

 زکیدسنک ۲ مهلیهدبا روصت نب هکزکیدا یجرولیب



۱ 
 7۱۳ وی دو

۱۳ ۷ E 
 هلرهدنا تاسوا تل آ بوبازاطاا!دھدر هلا زا

 هکی دید :

 یدعشن« زکیروض.جه ۱ ردا هآ
 یمگیدنکه هرز ییهلاح كه یتهاس یمنوک

 مروبان هدن یکیدنیک نوچ ۰
 .روتونروذ یب زکلاحو اردارناما سن

 ر قجهنیجآ و قجهنقروف ماعاتوا بس
 ردلاع ۰

 مجد وک یتیرلاوا یخ كرانالک همرطاخ بس

 ریکلم هام نیقاص هدهنسیا زوم وزرآ ۰۰۰۰۰
 ؟هدزونک كزک كم لاما!«تایهه دن

 مشادرق 1 7

 روینرآ ما رج هک دیک ! زدارپ ناما ۔- ۰

 ید و نداب رفآ لیکو س نئاص ۰۰۰۰۰۰
 . مدرک نب یکشاک ا فوا ! لکد لکد سس

U و٠٠ ٠ 06 ھا 

  Eمدالشاب هک کروا تقیفح !ےشادرق ۰

 هلي هژردارب درد رکا ۱ لهسباروش یا رد#



۱ ۱ ۱۲ 
 ەز كملي س مز یو طقف 7 زکیمیم ردآ داعینسا و

 . ندنضابحا یدنک كند فا ادف : ردفو تجاح

 وکه سا ردیشیا یتلاح بسح نالک هعوفو هلیسد رپ
 دو . زکسرالک | بوروک زکیدنک زس

 ههردلوب ند رپ وک یلابسح كنیدنفا ادف
 .شلوبوفو هدسنحما یرواو 4 ریبخ تکاب
 هلع ید یدنفا دامس یکیدننا لاخ بس * یدیا

 هدنعبطقرهلوا هلن بوا وا چک رزکب هنمسودنک

 یراقد الو هدرزباو ۰ یدپ ناو تل نمش هدر
 ندنهدلوا هصوص مایا یک رازاب و هءج نوک

 هدقد روص .یدنفا داعس ین زد بیس ههرد كوب

 : یدبا شاغا نابهرد ةوالع ید ینوش
 .دکنوچ  هسفوپ راو یورپ ی ص وصخ نسب
 . هن زک هدنب زکشردیک هکءزک هدنوک رب .یدام هل و

 و نم ۶ رد ارفتسا بج وم

 هدر اج ابص ید یاشار یدنفا ادو

 شما قچهالک | هللناشب ر یکجهرون؟ هلوصح

 یب راچا۔ ہ٥ شعاراط لزوک وا هلا رو-ط.رب یک
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 هل أت هل لءدا نالوا هددافتعاو هدراکفا و 7

 هات ۰ ردلکد لرصفت حبات یراکجه۶۱ تبقر

 ۰ ردراویزاجابتحا هن 7 راو سنی تبغا ندا
 ك-ءا لایخ یموع هناذفافز ر هن رایدنک یناهج

 تحارنووا ناسا نالوا تس وب اوه هدنس هحرد

 شمامروتک هل ةبن رطاخ یلهأت . ردق هامز وا

 هد ج ینکجمهروتک هاب رطاخ امدمب یک یفیدلوا

 ۰ یدیاروی« وشود
 هیوع قالخا هنآ لزمهاکح هتشبا

 قالسخا زمکیدر ورب تخ ییفج هوا ندناف آ نوا
 قالخازمگبدر وکه دی دانا دف یس ه وغ ر كن هیض وصخ

 .ارغوا ه همدصر كوي رلهدا والثوب هکردراوطاو

AN 

 راحود ه همدص ر هل و كنادف رورغ» وا ۱

 بارذنحا لهسیا رر و ربخ هزس یهددنلو شاوا

۳ 8 
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 کر دشمال وبعوقو نامزرب ج۰ :ردشماخب | فقوت
 لوف يشم هلي هک | لک وک رب زکلای یدنفا ادف

 ۲: کىدار د هنسیدنکیدنل ۰ نوشاوا "

 دیم كنات سرب اد وس ناوسن ماکو ک 4

 چه تعانمچر ندرلنا هدشورد ۰ رد سیمو

 هسا رزافیح یراضمب ندنفرطرب ۰ لوبا كيسکا
 ۰ رارریک ندیکی یرلقوچرب ید ندنس وپفرکید

 .هضریدلوا مدار یجاصزوس تابدنفا ادق

 ۲ یمنمهلوا لیاد یزوسوب
 راناو هک دروک ینلاوحاكناوذ والثوب ناسنا

 یاموفو عجاف ریسغ و عجاف نالک هعوفو ندنزوب
 لاوز كرامدا نالیاسص ندنافآ هل و هجکدنو شود
 ههغلابم هساوا شءراو ردق ه وزرا یی رادوجو
 هلص هیس یدنفآ ادق مزب هلج زا ۰ ردیلماخ وا له

 :تاعیاض ر دق وای وعم هدنایم ناو من نآ رغب“ شیب

 رر نوجا یدنفا یر ره كرلنو هکردشاوبعوقو

 نوجا یراهقشب ید را هسلدبا دع افص رر تیققو»
 ؛ردرلیشنالک مزالقه وا دعتک رافرر ضارقناررب



9 +“ 
 هن رزوا قاذوب یرلکدروک هدادف ۳

 شمالسماح كندنفا ادق ل با هشنز رس یراکدنا

 کس

 ; هک رید مرنا « زدم رغ یخدیمیغئاد با وجیقبدلوا ۱

 مب یب راشب دا .تاسفتلا اکب كرازوک نون راس » ۱

 هزکېلیدنک هزککچهدا دع شنزرس رادم همیلع

 كاج هل وس و كج هلمشکب + زکیدبا دع رانا رادم

 رویا یلست :ناب و-خ نون یبخیدلوا مدآرب
 هلا اطخ هدزکنادهنا ید یز هسذآ و ۰ ردکعد

 < رلبازات# هلبا تباصا سکعلاب بوبا موکحم

 .هجردره یتسهناقفام رورغكدننا ادفلصف
 كندقا هکوبلاخ 7 زکسرونللو یجهدسنفوف ك

 كنس هفاک كناحرد زککید_لیهدا نخ یرورف
 یکیدعابا لازرټ هکعرب و اوج وب + یدبا هدنفوف

 وش هدندز یبلغا بولوا ندناردان را هننفوشعم

 زاب روبحم ی ید هراذعتعا رب یدشوب
 Et در ام یدا

 فوت زرع یکنا هدرار یلکزک كتاب

 جههرکس ندقالوا ید * ادا ۶: وسان _

4 i 
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 ۱ «ردیلاحوب ید لاح نالوا ییقدنو

 ارز وب ا اوس غو ست ادف

ERو ی نالوا  

 ماکدبف ر ضد ۰ ردشعا و دهن هدهداعلا قوف تروص

 یدنفا ادف *رلوژاو ردق هسددقت یییراد و رم نار

 4 نم هاب دیا سا هرات وب هدنا ویسی تیعرت همدا ۳

 لاکا لاج یدنک ی رش داق نوت الوا یهیدنک

 دافتعا هززوا " یفلوا ب والغم ًایمطقو ایلک هدنلماق,

 یمادود یدنک یرالزوک نونكناب د * رلیا مکحو

 قترا هددنفا ادذ نکیارلرروسط تون ناح در

 افتک | هلیسادوس كلا کلا و ,ضصابهتخا هلزوکرب

 ندهنسذن ییافتکا وب ادف رورغم روا هلوا لباق

 هنسیدنک كنامج ناو نون ادعام ندکداپا دع

 ۱ دف ت نزا ما انا یاب ودر یک یول

 هد es داع یا ی د ردو كنا كرهءلبا

 ِ * زلیا مکعب

 ناالو شاوا نوت awn وه و ن ۳۹ ۳
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 اب كرلنا هم هرعوم.ع راکفا و راظذا هدهسیارازا

 لردنار دقت یب رده دوخاب و قرهجآ هنلتجز

 ۰ رونلو ده هنا دام انس

 زار راساج رلناخ ندنردپ كشت 9
 هنلوار دقن قح هدیدنفا ادف ۰ ردشلاف هصبا رراقه

 ثارم ید وا هدا رونارا اهد لاح ر , رکید فج

 بویعا عباس یر بش نالاق هنسر دنک قرهلوا رد

 ۰ رديف یوا قفو* هنسهرادا نسح "ةف

 دع یلقعا كنامز یسیدنک یدنفا ادف ٩ایهلوا

 هلبروما"هرادا نح هنشیا هدیهاوعدوب ؛رویدیا

 هکروب ردراو هب هجردر ییاوهد مه ۰ روزلیا تابت
 هل« هدایز كن هلتیسن اکو ریش نالند رورغوریک
 ۰ رویلاق هدیتسد

 هنافرم یدنک هنشساک د یدنک كنملناق یلدو ا |
 رار هلعلوا ىدا هدرلهجرد و هنلاچ هنت
 یصوهو اوه ًارظن هنفیدلوا یزجسع ید هجهراب
 قارمیحد یفنجهنلو ترابع نده یعقومیهدنلاع

 مبنننیاش هدا زا هدیدنفا ادف هکوببلاح ؟یهزلشا "

"n 
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 قجهسیغارا تقسیقح و تنكح زکلا هدو س

 ل ةة یر زوم اال دفا هسیا:رولوا

 ۱ ۰ رو هاکید

 الكم طیف 9 اب رای دالشاب هناط یزعدنفا ادف .

 اسهدزار هدزبتیصوت وو رر وصت نواز رکعت اط

 ۰ "زیلقت هب ورايا
 ۰ رداکد ی > | ص تعنص ر یدنفا اف می

 تد و أم قو رداکد هد يح اص تد رومآم

 هدفسنا بوسام هس رب ندهالفا هرزوا یقازا

 یبحاضحوکشیا هلتمجیفیدلوا ندغاود باب را

 هدیاسمتخا هفعشاج ًاناذ ۰ نمهنلوا دع مدا

 هدنزارع تدم هکردراورااباب یلت ريف ضەب ۰ ردقوب
 .دافحا و دال وا ادعام ندکدلب هردنک و زاید

 هدرلهجرد كج هغ روح هنتشاج ید یب زا
 داف ودال وا راذا اھا و ۰ راروآ وا تقوم رهظ»

 زدق یراذد-شلاج هلن راتدوعس:و یراک دوس ین را

 شح ید ینهوزا یتهوفوا تجر ر ناو دعا یرل



 یار تن دوبهدوک هه
 شب هار ر.دزک مشی را ام اد هنجراخ ی یدودح

 ندنزا ول و یرلک دنیا لامعتس رب داق لسو-

 ۰ شاری لار
 رو تا دذ ت هنصوصخ سوس

 هلبریغ جک بوروک یی رناصم یدنک موتسح 2
 هد مبا نم ها دش هنب راتج هوا شود و
 نت هرکص ندک دالسوس یک یراکدنسیار نو

 ییربدنکه<زرواوامقردفوهنلمگیهنرااججو
 ةداب زع» هدادف مز لاحو ۰ رردادع یزوک جد

 یئ قوا نیست نایاش نع هددفا ۳"
 لزوکی نقد هالوا.: ردیتنالط دوا همیاراو
 زوم یلنابط كی ندپنکیدلیا فرم کا ومزود
 ,هبرززوک لب رل داق لعد هلبناسلزکلای هدمه ۰. راي وس

Pp 54 4 لو ا لکو  
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E 3ىرلث املا عزاز ئارق ةا موم  

 هرات دل وا شاملا تمدخءهدایز اهد ی را ربلکدا ةسقور

 كرا ربلکئا یدنفا "ادف هد ب ولیجآ ت رب “راد

 . یی نط یب روا شبا تم قوچ اهد
 * سهلوا یناکءا كنهمرب وج ندنط وب یاس دک ییز

ا یرئدنو عب ف یو جم زات یدنفا ادف اما
 هدشع

 أ قو 7 شعرب و ئهل و یمکحوب ا را ریلک |"

وق وا هدیه فوج جرات كن دنفا ادف یو
 یقدد

 نوا یکیدلیا نط هل وا یسیدنک در.« زدقوب

 هکردیاتوفردفوا یهکح هدیه *اروت ر و یمحو

 عو هی« وع تهدم اح هدب واک زیلک:ا نوا لج

 كجهید « ردقوب زتدخ ردق رفارف مرب ءسشب
 هدنس هجردزیتضیتس هلجت لات یدشا فرا دنسا وا

کسزوبیلهدیزکتلم یدنک زم ه هر هيا یتیم
 «ز

 *  دونلوب هدا وج زب او
 ہد د رده" مه !ایهلدید ردصک یدنفا دن 7

ضا یلدوجو هجزاسنعط لی وب نوژوا ردلزوک
 

 ا ر رظن ید یرازوک یرلشاک بولوا یثر یت



 . هلک هلوصح هژلغابالوف كد كن هیمو ۶ تا

 سک ره هسفو ۰ یدیا نهی ادیا همش ج هنکج

 جزا ندینماکجنا ینوات ههو ۴# باد یسیبنک

 لاوعحا ی كن ردةشب هد بوتو ط الاسم و

 كن دموع قالخا مم رولوا كج هبلیا وزرا ینب رلعا
 ۰ نمهلوا نک هلهجور چ یالصا

 مدقنو ضرح ییدنفا كبادف مزب هزم هنشپا
 تقدر, ه-جزوک هب راوطا و لاوحا هکزروپلیا
 هصرولوا هلب و هبصوصخ لاوحآ هدزکسردپا

 كندو ٤ لاوج) یرلکچهزسوک تارأت رک وا
 کح ىكج ەلد ؤا نیسهز 4 اموفو یک 4 ید

 رم زگس ریا
 هدنشایترد یعرکی 7 یعرکی یدنفا ادف مزب
 قساکذ طق « ردیکذ یفای۰ رددآ کرب
 هدنتح«دامره بوی طسبا هليا لی وب متن

 شنا ادب داعتعا و رکو 4 هان دن؟ 2 ۱

 عطف یتفیدلوا ترابع ندنا یخد تك هسی ۱

 تر 9 را

۳9 
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 هدالوب كنه موج تادآو یقال-خا سک ره

 ۰ رازاب راد راد اکوب هزفره ۰ ریا یتسلوا

 كنهبموع قالخا یتح ۰ رربدلو-ط رلنوتم
 جی هد و هلي رلنالوا دیفتسم ندنسعال وا هدناوب

 ۰ رارو وروب رم هد-لوب ینیغ یهیموع قالخا
 تربج راچود اسعاد ینویفالخا نکیا هلل وا هن

 تردب نامز ر جم نوه 4 22 ام تام رق و نایلیا

 « 7 زا تسک

 هکعدم جاتیراطبو عج اف ج الی راض مب
 قالخا یی هاشام تاموقو هوش وب نایلیا اا

  راوطاو قالخا هکاب بورعا عاقبا هیموع بادآو

 .هلديا تفد هن رظدنل وا عاما ندنف رط هیص وصخ

 راوطا وقال خا یک لښکر ھه هد ھه سلوا كح

 قالسخا ہہ ابا کا هروک اک! ییس ہیص وصخ
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 ہیچ تادارد فئاطل کک "

 ؤزج یحدردنوا

 رد واح یی هباکحرپ هليا ( راکه وتړپ )

 یررګ

 تج دم دما

 هود یخو 1

 هلنصخر كن هللح تراظن فراع قزهوا

 ردخاصاب هدنسهعبطم ( راب قرف )

 لوبا

 فكس ا

۱۳۰۲ 

 .. راطخا )

 صوص هنناذ رر بط رارکتكنهاصو

 ردایحالص رب

 

- 















 ماس هدأ كي كن دامانف اد
 ۰ درا فو : ون و ۰ ۱ ۱ ر

 ۰ لند ۱
 وسکچ يس
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eكنا ذا هرک ض عب كجك اهلا كلبذعإ تشا١  

 یشنالسدههلک | ِ ردا خاک | هنامج ینسیدنک

 هوا زاوا هدنلخاد یماضنقم نحو لقع یو

 تکو, ۰ رولوا لصاحرلتیضم ولردولرد ندم

 نالیدا بیتر هسنملع نیس رو وا کنوعر و

 اکو ۰ یدلوا شهدمردفوا یترض» كن ەك |
 رو وار ارب هلب | ییل رامتخا كن هل اق دالج ےشچ همدا بب س

 یس |واقوواقلاط ر, زمر رض ةة ةح ید تنیس
 نیس ےل یفو ج کھ لاقدالج مچ هسف و ی دیا یم ھی
 یلس ومان یکی دنفا یطاشن یدارهسا وا یشرزسېدا

 هلاله کلاغحا كر هیمهدبالمح هبع و مدآربىلراقوو

 هکنکا و هکلوک هدشیاوب با-بحا طق «یدیارولوا
 یقج هنل راعین و و ۰ رلبدم هلو یشرب هتشب ند رات مچ داع
 ك: دنفا یطاشن هکولو بویقباقلت هرزوا قلو ایش رپ
 یهبر ندنر هناکافیطل كانوسلوا نوجم|یرطاخ
 ۰ رایدت ادم یی وب یخد

 یتیم نوجا رانالوا یداتسكفلک | هليا كلبذعم

۱٩ 
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 كع یراتر طح نی بک ؟شمجهلواه

 یلکو  وک العار, تیک نسیدیاه 1مال لاو یدب
 مهفاپ هشت ها هد یشدب «ومق هداس

 هدبشو رواوص ندنرو ندنندبح مه ادع

 وک شید ۰.یدیاراوک ندتنا یس هنذنارغ كیا

 ندوږټ یدآر .ۍک افا نیس هدفجم زکستعاس یس
 شيا رب یکج هام هاب تلافاد- ی ۱ 4 یرانشیط

 قات رب هرکص ندن هني یللاوژ ندنهداوا

 یدنفا حایص یسنریاو ۰ یدل ربتاب هنا بولاپ

 اهدر بوئرچ ندنان ون اما نیس ن هرکیا هدمرحزونه

 «,یدنک هرزوا كماعاتدوع

  ایحاكر هنل میهن ىدا یطاشدیوک ی نزا

 هد ازرکشو النه رن هدو یدنفایا ود یاب ېکح ندنس

 لئسصاهدهسذا ریدر دنوکر امدآ نواز زطاح رافت سا

 شم رک لصن ثكنافا نیس یههک و ۱ مرده

 قسد رعت افا د + یا قمالک | یفردلاوا

 ندن رس هدنرافداوا علطم هلاوحاییاةحب هنب رزوا

 ۰ ردا وک هب ین وا یطاشز هداب ز ز



ay 
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 .رداوا» هر داق هر وک یراناکۍ دنفا یطاشن

 ۰ زکدبا یراشیطوب* ۰ یدالجےڈچ قاتلاقوا ۰ زکی

 زککود !ریخ !ریخ ۰ زکینا هوبف ا قوب ! قوب

 هسرا هرافاش وا بور, وراها والو « زکب ری شیراکیک
 < زکنآ هغاقوس هکود هکود ۰ یزسبدا وش زکیلا»
 عا یدا رولبا تد راهظا بو رشاع هيد

 یهراتروف بید فا لواب لوا را4 راج راذاشوآ

 همرح بو ریک هم را-ةتلوق لرەروك یتفیدل وا مزال
 بولاق هدمرح یس هفاک راه راجو ۰ رایدرودتک

 ۰ رایدنود هفلمالع رازاویآو رلفاشوا زکلا
 یمالایدل وا 4عاج » سکره هقشب ندافادم

 یارو کو ۲4 یرلغاط یتلاهومقوب 1 زکه سروس
 ندن رکی دکیهاک و ندنیسح هاک هد« ندهید رطاب وب

 با وج هنس بچ كرااو «هدهسیا راروب دلا لاۋ

 قجهلوا یدلوا » هسبا نیس ۰ یدیاقوبنرب و
 ههنا“ دیآ بوقلاق رونفالب هيد « یتحیدل رق

 هب هط وا و یداتیب یب رللا هطز وک لر هدیک هنفلص ولا
 24کی دیدآباطخ هکر س زاوآ نامزییدلبا تدوع
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 اباوج هن راربدکت ولل وب « ؟ اهكسررافیچ ندشاب
 ۱ ۳ هکی دا رد

 نب ارواردق تکیدنتسیا !مدنفا ناما --

 * مرک جهندقایط هرکص ندکد مرک ن دقلجآوب

 لسیف و یهنراح رکو ندبضغو تذح هلرک
 زکحدا راننخا نالوا شارو ندککود ینیسح

 هلی هدنرومآ كنید لف یدلرس هنن رز وارد
 ید زد كن هل ارف تر د الهه رد رمشب یر کد توالوا

 رویلیا ماود هدکعهلا تالامت هنس هج ردا هتل ترد

 وشنالوا شک هعوق و هدنګا هطوا هده ندا یدا

 دالج ےٹچ یکی تدل وا شہر دنایوا یرافاشو ا تلاڈر

 ید یمقک بوچاقیرغوط هعرحهرغ اچ هرغابكت هغلاق
 سک ره تاکرا نب داق ندنفیدل وا شم ردنان وا ییةلخ مرح

 «یدبا راشءثوف هنسهطوا كنيس روب وا هفلعالس

 بوکو سس ییرسحت الاح دنرزوا زدم یدنفا

 نالبکود هن رزواماکهسیانیسصبولوا هدنیاص
 .البوطید یییر هناد جت رپ ادعامندکدروت یراکع

 ۰ ید دنګ اتل وهم رب هدنس هج رد قم



 شعابت هر یکقووابط ۷ دا هش ۳
E 

 هجاص e ردق هيةقدرب 4 راج هنا یدنفا
 دافوت اف كە راج یالاوز .ریدلیا زرا

 رو واط + بم هلی کبد دیکتو قورموب ردف هو
 نالوا شمش وک هدن وزوامجلک بوولیکودهزپ كنيس
 هرکصندک دری بولیس هدجووآ جاقر, يباب دوج
 یفیدا وا شلوب تفو نوت كيرا ,

 . زرولپ العاكب
 دلت روقاب ,وچاف ندا ندا اتن ۳۳
 هنیست رو وا یندحو مثح كن دنا هرکص ندق
 رتو و, یک ر وای هنس هقرا كفي رج یدلیا لوح
 هلبا چی ووآ یني زاغوب شموروف هددسیا یدیا ررنیآ
 نالوا شمام هتالصیا هلبا اب روچ یکیدریشود ندرب
 رو یرب هلو لفو رم ویو د هلغم اق دن زاښو | ولح نیست
 عطتنال روپ وا هجوفقرهوا مق هن رر وص موب
 یدیکییس» كن دنفا ۰ یدیا رایآ ما ود هیتر دشنآ
 یعراهراح ۰ ۰۰۰۱ ین ناخن كک | زوط

۱۹ 
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 هشالوا ۰ قو روتف زلضا هددزاخ مثچ

 قو وقرهصاب هد رز یرلهگنوا كنخابا هل تفت

 مدوتدح قا م م یو شیلات های . ود

 رامظا هدر 2 عمص رو و فکر را دین نم

 ندورث دان ج ےب وس هل راروطتد رعظ«نالعاو

 *- یداشاکر دف هس ر هن روا كن هط وا بو رک

 هکی دل وا نآرب هن دیا عاقجا یک چ واهددطوا ۳

 مثچ الو ۰ یدنیک ندنشاب یل-عع ندرب كنجوا

 ۰ 1 یاه » هکر وک هدهطوا یتسیادنفا 42)اق دزاح

 یدو قارب ی یسنپت اکتفا هد ات
 .داش كردت هب راغ ی كلا یدنفا یطاشن هکوبلاح
 هحروک یکیدریک هاب فی رح یحنابب زب مالسلا
 ۱ ۰۰۰۰۰1 ى نومامیتس ۰۰۰۰1 سال ر یس

 س ؛ رژوا 2 زفهیداق قره_هصض ید روم وی هد

 شالا هسا نیس ٠ ئا شق الرضاح ةت وش

 ا رو> کشا دوم و یماولخ كر راو رل

 هر كراك نالوا یرکد هتسادق نار رب یرب ره یبک یس

 رجب بو راب وق قلفیچر شهدم هج زوکییکیدش ودآ
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 ندقلجآ فب رح ج هلوا یدنفا هنفج هات جنس مپ
 «روشنب ینبدنقبط حابصماشفا نوک ره ۰ نوس رک

 شاوایس هقصیص كماندام فی رحریباو .
 كن دنفا یطاشن رکو كنيس رک یرازوس وب

 كنب رکیدکی وینی راکد هے کید هلباروسطر لصف
 ندزمارر وسصن مز یی رافدقاب لصن هنب راتروص

 | راردیلمام هلکب هد زی راثراق نوا یقالک ۰
 یدیاشتیچ هنج راخ كن اکمارب رور وصت نت را شبا

 و نیس روب وا کزرولپ هدردفوُ زکلای
 درترفالرهروک یی ید ود هن ماع یدنفا كنایدموف هءفد

 كج هلک زآ هنسیدنک لب یمهچرد يقءالناچ ندنم
 ندنعشح شهدم كن دنفایطاشت هدد ودیا هدلاحر,

 زب ےوکر االصا لیپ ندمت اندا نوا یفیدقروق -
 يضف هسیایدنفا یطاشن + یدیارویشیلاچ هکمام
 هددسیا شاو, یی راهجرد یالناچ ندشدحو

 نسیدنکن رراپ كم زاس وک هنیس نیس هچ رد و كې '
 هکمامرب وكن رندنلاحن وې | یکج هديا ناتسادهد رالید

 یدا روبلیا سفنرج هکمتسوکم سن رثا «دلزو حو .



 و
 یدالشابهکادیشبا یرلیدرع.ط كراقابطو ن_وص

۰ 

یطاشن هد كنز هن رزوآ تارومظو
 كن دنفا 

 ندر یدیکبا ۰یدلاتناقهدنرازکب بو الرف یراز وک هد

 رایدل وآرظان» هناروهظ بونالرفین رازوک هفرطندوبق
 ۱ « و

 لو قشاهردقتهنیسص انها دلجمچ

 ندلاوجانانل وب شالا یقبسهد هطوا و هني لو ازار یی

 كاله ندقلجا زغ:داق + * رد شل وا یوا م ءا راق

 هرزوایاوالجام یاوددنس رک سنالکه تم ج رذ

 .دنفاحایص یهرا صوصخابو شم ؟ هم منک كم

 هزوک ید ینا هما وا كجءربدل وا ییسلدن؟ ی ها

 در نوا كءروتک بولآ ینسبتلا هور یترەردلا

 نیبامندنغیدنل و شخریدلا هزوک ی ۾ "اراک دف تار

 -ویفكن هط وا یفیدنل وب كنز ۳۳ هد بوق ندنسومف

اک ادفو كنغلن امرمقو زى القاب روشالفابهنس
 تنفار

 هدا یصدسلدنک یدن کن وا یهردن را یفیمشا

 :هکیددا رویید » یدباشءالشاب

 كى فز فدرح.ییجهلوا یډنفا



0 ۰ 
 نکا یدنفا یطاشن یحاسص لصا كنحاق ٢
 هنفردلنل و هدقلرافرچ یلحابف كنیسصیللاوز ید
 و كردبا یتفدون یاهرا بنی 1یمرویلیدبا تفد
 س>یتلاح تک الف هن یعاجوا :كفاحآ صوصخاپ
 یدایادای هجره دعا اب یدحقر 4 الشاب هکمرردن |

 . یدبا؛دکک هنیرل هجرد قهریدلا هزوک
 ازوا ید نامز ینیدلواسوبأم ناسنا !ایهلوا "

 یزکحدآ هسیا هفرطا مار ۰ زلاقیما ور ندیشرب « روت
 دن كغ ادصف هناح ۰ ردنناک كم زوا تعاسیکیارب

 هد نو هنا و شا بترا یدنفا ین هب ويعم فرو هد
 انا نده یمااق بوج | كغاوواقلا طرب ندنوب

 ۰ نوتا
 مامت هني رزوآ كن هعلاط هوش نیس روواهنشبا

 ریفیدلوا شمربدنرزیتراسج بوبا وطیشآرچ
 روت وج واچ وزن دسته ج مرح کی دیا هدنامز
 ندع ها كد او قبض ص كن داق رات راجپولیجا

 یهدنرزوا كنیسن ی دنلا و یرایدرطاپ قایآلصح+
EY۷ نو وادی نچ  

1۹ 
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 *یدبا رونالک | العا ك نیس لش

 هد» را هرکض ندن دروت یزوس فدرح ۳

 یدندفا یطاشن .«دلوا عقاو توکس رب یا هققد

 اهدناقرب ییتالکشم كعفومو لاح ید توکسوب

1 
 وس هنس هک ءا تد هاغج ەر دنرآ

 كجا

 شاد 1 بمان را قترا ش سد هد سز دیا هدعها را زوس

 وا ندننفیدلوا شمک یسهجرد ۸-4.طا نانلوب

 *یدبآ رویمهلوب یالوف یالوف یزوس كجهنلبوس
 ز۸ت اط ه2 اھ رول کو د ندنزفا رايدرمل تبا

 هکیدید هلبا زوطر قوغوصو :
 اج ریزکیوفع ۰ افا نیس شاوا قاشاک اب ب .

۰ 
زکسدشلک نم شسسکعنا ماعط هارون الاف مرشا

 

 .ارو هن رزوایتوعد2ل نمدنفا !مدنفاتوا ا

۰» 
ا هد مد نمهر ولاة | هنسلوا شاد ا ماعطهد

 نوچ | كل

زکفیدل وا شما ا ماعطای دارا ویمزهنیلکت
 ی

 ۰زکیدنا لوس

 .دیا ماعطنھ رد هنامزینیدلقلاق اس

4 4۵ ۰ ۰ ۰ 
 هد مدیا رظمع» هد كج هب



 هدرح یک یمان هفلاق دالج ےشچاضحم هسیا كبضغ
 وش هنمدراب لو لا كننواک ذ نيست یذ هل هتسمهارظن ینکیدلیا تأشن ندنسخلهاق كمانر نام
 ۰ یدالب وط ییسپدنک كرەروك جایتحا هنآ
 : 6یدید قرهردشپ راق هکلیدج یغلفع

 یه رد و كمازسفاصنا 1 سم دنفآ نشر
 ۶ زکیدت-هیا یمکریداوا ندقلجآینب * یرولوا
 نایلیا بایدصح تد یب ندزکتبانعرالبک ر, هدقلهرا . مدیا رویدیا مانعط هدماب ور هکنوسرب و تکدب
 زىم هلرءهروک داب ور ی دال و مثچ

 روت نیا ند آ ییانصاط مدل, موز ندزک#رط
SE 

 ر ه.هبا یزو شوب یدنفا"یطاسشن امتاو
 یحد یفیدمانبا جه هد هدسیدیارورهاکید هليا
 ینیدارآ « یدبا روبنارا رلیشر قرهس3اپهنفارطا هلم 2 لاک فیرح - یدیارو هلي شالک ! ندنن زوص
 شمروتک كنا دوخابو نددالج مشچاپ ید رای
 کج هلک مزال أ وا وا ر ندهیفاعط دیده ىج هل وا

۱ ih... 
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 یدیا هدنهرچاقییفیک هلیسهدایز یمغلوب هلق

 ند هغیظاروس یب هک اردق هن رهیدنفا یطاشن
 هدناص وصخ یتلعتم هتف هد هسا مدار رو رلشوجح

 برع نانلو هدنمرح بول وا یمهفیطل الصا
 تیامر هند وحح هد روتسم هنفع هلی راه راج

 رریدنل و هدنتح هیعطن تب روبح یني رءهدامااقوف
 تا میاض ییلقع ندقلجا هبیلع ءان ۰ یدیا

 یانهشاشو كنيسعرو وا نالوا شاک هن رادهجرد

 یطاشذ ندنسلا هلاق مان ها دالج ےٹچ هدنسانآ

 «یدباشاواراجود هراهبش كوب كوب یدنفا

 ییلقع ید نیسح روب وا هرعص هبا جاقر

 لکددالج مثج كناذ یهدنسوشراق هدبولا هنشاب

 :«یدالهشاشنونبسب هد روک ییفیدل وا یحاص هناخ

 نامزیکیدلبا نیم تالیاییدورو هاروا كندننا
 "ادب و یدارف یکیدرب و نوجا قعاص بوکوس
 هدنکرح ه كردیا باف بوتونوا یت ارج یکیدلیا
 یدراو هنا رهجرد كمامهل-ب ېد یغجهنلو

 ۱ و و یتبضخ"ندنروط ندسنلاح كنیدنفا هدفسپا



 ل

 3 ی

 و
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 قدانح فقاو 6 یدیا لکد شهروآ یه ااا
 یمساق بوبالرف كنيس # هک ۽ نویلیب هلوا
 وص كيب رذق ه یړمش هسیا نی
 ندر نیست هیلعءانب + یدیا شهروک ید ندیرات
 رب هنس ەچرالفاچوق ییدنفا یطاشت نمالرف رالرف
 :هکی دید هبا تالاب

 :۰۱نامآ ۱ مج هلاق دالج مچ نامآ, تب
 لج هغلبرات وص یتکلاهن تنیس یدنفایطاشنا
 نکعمرو انهن هوزوس یکزدلیوع هدهسیا یدتب
 :کیدید ۰ یدم هلی

 ? نیت كسرورتسبا 4 نددالج مچ
 اداب هن یک !كي اینه !مغج لا ناما سس
 7هلدیوف 4رب ی

 تاناعو یکیدروک هدنپب یدنفا یطاشن اعفاو
 هنفوم تاجرا شقتا CA ندقلجآ كن هنان و سنج

 بدتر و كلو .هلیارل+-متمف قرهلالک ۱ یدغیدلوا
 لو دو هرس هان ال راب وش كن هغرطا یکیدلیا
 دالح مشچر_ هدن عا كشبا هد سيدنا زنسزا ككا
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 كانادا طخ ييدلبا لاصاح ند هتم هفیظل
 شالا اد تشاشب و تدنون# عالڪردقوا هدنزو

 فرظر یعالعو تج نالوا !دنهدنباف هکیدیا

 ۰: یدنا شامدا

 !نتسهگ د هلیسادص هدو دش القاب هاب ترس

 هلا وا كنغابآیک یفیدرغاح هد « | نیہ بت

 هدنلاح قلضفراب نیست ۰ یدنرود یزکعدآ ید
 دال ےٹچ یهد یتح توتعو وا یتیغلجآ دا

 یدبالّوغشم هاکعهاکب یهاعط یکحهروتک اكن فلا

 رد هنزه ساد ص كندنفا یطاتشت هلع ءا
 لردبا شح یه#رودهللا قابا هدد یدمهدشیا

 ۱ ۰ یدالرف هریادرب

 هنوکر هلبا هنو هفسغب ندرفوا-فلاطاماد
 كان یرادانخ یدنفایطاشذ نایلوا یمهلفاعم

 وص رب شذا زامتخا هلبتوغ یتاقوواقلاط ییلاحو
 .وط ندانظو اما هزکسردهب هسردبا لج هغلبراذت

 ندرلنهادم زکحدآ ۰ زك اهدا و ییدنفا یال

 تالفاعم كنهسیک هتشبندرلپ رانیوص ندزلف وواقلاط
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 یفردلوا ش شادی بواپدا یدرطاب یانگ

 یباوج یکیدلدشیا ادصس ناز زو یدروص
 هما ء و زا تیک یدیاه » و ملا

 هنامال- شاو شاوب یسیدنک بوردنوت یزف
 كف رح نب زمکمردزم» چ هنپ وک ۰ یدقیچ
 یدک ندشفردنلو هدنموزړا كمروک یااج پلا
 شئالنای ردق هب هطوا یغیدنلوب كروب وا هلیشادوب
 یدنک كنیدنفا یمهالباب هلی قات هزکحمدا ۰ یدنا
 یییسحت هد بوفاب ندنس وپ هط وا هلیسفل و ندننابینر

 نکرروطیتسوا ردنم هجنروک شارس»ړ, هتروا
 ۰ یدعه ر و یه رب ج دنس وب شاپ هن رزوآ ےک

 یراقلزممانعم وش كنب رابانج یدنفا یطاشف
 یللاوز ! ای ردشاو روج رد قق جهل زق قترآ
 یدنفا هدلاح یفیدلوا شتاب قرهلوا قذح نیس
 ۰ رونوشودیتسلوا شهوب وا كب رحالاح یرابانج

 هاب كنيسح هد « مهررشاپ وا نوش »

 شاک ج ری یزکب یتب كندرا چب ۰ یدلفوص
 هدهسبدیا شعج زار نامزوا * یدروک ید یغیدلوا
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 وا كنیسحت یک ذ هکردکج هلپ روک ید* هد هنيا
 كنتعص یتیاخ هدهسیا شما یرغوط ید ییامح
 ۰ ردشانا رخأت زارب قف

 چآ هح ر نیم رو وا یدنفا یامان

 شفا وا ارجا لزوک كب كنتابیترت یهدنتح ,یققارب
 وسنابقرهلوا نون هليسهداب ز ییالوط ندنسغلوب
 هنفات هدحوا قع یکبا تعاسییم هرکص ندنزام

 ر, ییسرریلاق ییتسیدنک هدیدب تعاسو شم ریک
 ۰ یدیاشابا هست به راج

 ید یدصقم نده بانو كنب رترضح یدنفا
 ندیا ماعط هدربنوا تعاس ماشقا | ابروب هلرشالک |
 شمع ینامز مده ماع هسدا راناب هدج-وا مدارب

 تعاس ترد هلا دوحو تحارتسارب هل و قرهلوا

 وا قرهاب وا العا كي هرکص ندقدود وا ید

 برق کاله هم رم ییارطضا ندسالجا ردق هنامز

 ۰ رولپ هنلک | لزوکلزوک با نیسحت نایلیا
 هب راج نالوا یلعبش یدسفایطاشن یدعا

 جه هدنفرط یقلءالس نامزینیدلر دی وا نیدنفرط



 هد
 نوسلات هداروا رکو رولوب رانبکرب فتا قج4

 لمم هتبلا نوشلیا تدوه هن هناخ یدنک لرکو ۱
 ۳ رو حات هما وسناب هدر ۱

 و

 نوک ر جد یک و وو هجا تعط
 موم و بیلا ندنع و تارومظ طف « ردقوب

 ءا ۰٠ رداکد ردانهدمه ردراو رنوک یغادل وا "

 ند: :دد دل وا شراو 4 ی تماس دوکک و هبلع

 یک قاوستاب و قلماشفا تالیدن یا نیس هز
 تبون جوا و و شلوا مور ندرب ندن و 3
 هدنجراخ كيان. قلق یوت و تاروهظ هایم

 : ردشملاق
 كني رو وا هدننفرط ر كزعاب کورافوب "
 ثا ندنرفدفیج یرفونط كرباصسح یکیدتآ ۳
 قابآ نالوا ادب هدف رط مرد ہد هراص زیکیدلیا

 تک الفلاح یدنک كندنفا ىطاثن ندن سر درطاب
 رخ خد ییشزدیا رک یکیداک هکفلکا هلرلاعما
 هدننایم یرلباسح كنس اعقاو + كدیا شر و
 شاروک ًارخۇء ینیدقیچ شاكاي كنباسحوب زکلای

3۹ 
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 شعا رولت: دبا لمح ه.فلحا هداب ز اهد یتحو ۰

 نیم روب وا نالوا «لیف»-ید یعمارب لوقو اما

 ی شی اکا كنيسح رو وا «رداکد قداص نوجا

 ید یلمع هجا هک ی زوبهزکب هربناسمنا هعشپ

 هعفذیکیا هداملایلههنوک رلناسنا ۲ نوسان هب هزکب

 رار دیا ماعط ٠ هدرب ناخ اص یاب را هفاش تابلع

 رازبلکنا هروک هناور ۰ ررروک موزه یتلاهومق
 نیس مز ۰ شعا رازدا ماعط هعفد ترد هدنوک

 اما یتااهوهت رب نیاحایص هدنسس هناخ یدنک هسیا

 هزکص ندک دلبا یتا هو مقر هزرب دولیف هنس هج رو وا

 .هدیک هنغانوف ك راک کناه نوعا یماعط یتلشوف
 ییکجدسم كمدآ ترد هدارواو رو وشود کج

 یحاک یکناسه توا یدنکیا هرکص ندکدی

 ڭا هسدآ ر ورم ی هن مت یکذاه یدک رو کناه

 رب الط هرکص ندنوا تعاس هللا تراب ز ییئاکد

 قوواط بوارغوا هناکد :یجلتاط اب و یضبلج
 تلهدآ وأ ندرابش یک اولقابناطف کک | یسکو ک
 .الشقل آ یسهرفع نوجا ماشفاو رالراو یر ردف

۳ 

9 
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 ادام ندندرو وط ینرق هدنژهجرد قدارغوآ
 هنا ید یمامط یکجهی ندنکریا نیلحایص
 ییسفن تزد هدنسهجرد,كمر دنیا ظفح هدرالیک
 تاقدنسدنک هدسقارو وا هدفرط هنوا هدرو وشود
 رخأت تعاسر یعاعط نامز هنرهو نالوا یفئاف تاق
 نانل و ندنناش یقلوا نسوپاخ هدیماچرد لاله هیمایا

 ندنقارب مورح ندکک ۱ هس رپ ییبسحن یللا هذرپ
 9 رواوا یم زسفاصنا وی اهد

 شع ید هما وا هدنشاب لقمع كن هرادم: طوف
 .هلب هلوا لئان هراقارابتخ وب 4 كناسنا ندنزو
 ندنسعن هدادما تن ه-هاق دالج مثچ ید ۳ د ییکج
 د رحم یهو زو هنسدنک ردف هامزوا قرهالک |
 .رالنک هوهاا وا در هب , نکیا ییالوط ندرالک هنا
 رام هنکچهررو زوب هدایز اهد امدعب یبالوط ند

 یظفاحم ثكناو هسل وا رالنک دصنا ا ریز ۰ یدبا ردنا 1

 نوعا نيڪ زو وا یدیا هیس و هفلاق دالج مثچ

 :یدبا تح ًادج كاله هک وی
 نوک یتا شب ناسا ها وو كنابطا اعفاو

r 

 س



 کج
 هه: لک | ییفیدلوا شلاف جآ كنق شاهدن مهن
 : هکی دید

 رالبک هجا یکورجما | کیدوس ها قار —

 نیراب «ردرضاح یمینلا هومف یکن راب كنیدنفا هد
 ۰ مررونک رديک یدعش مدسلب یکجهړدلوا یب

 یلو لرکشت ضرع وارد هقشب نیس یللاوز

 دالج ےٹچ ۰ یدناباق هن راقایآ زە :داق قرهبهلو

 رو واهد هسا یدک بولیکح هد < !هللا رغغتسا »

 یدلیاب هدنجاروا بویمهقلاق ندرب ینبدلعب نیس

 *یدلاع

«O» 

 ۰ یدبا هساوا هدنشاب یلقع كنبسح روب وا رکا

 یطاشت ر نالوا شهامریدتا یعاعط ماشفا هنسدنک

 یکحا بص یستربا نوعا ینفن یدنک كن دنفا -
 ظفعس هدرالک هنا ندماشقا اهد ییسبللاهومق .

 هغاماکدوخر هدنسهحرد تنعلم ییسلوا شر دتا

 ۰ یدیا رونلتدح ردفهن رول ےک كردیا لج

 هن داسفهدعمماشقا یراترضح یدنفا ! ایهلب وا



 نون
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 هد.
 .دید هنالکا افلطم لدالح حج نانلو شعرا را یوا
 ۰ یدرفاب هد «!!!آ ججا كر هیلبا م <C مچ

 شوفآرد خار ؟بدکی كنهفشاعو ی شام هال شب

 ندنلجآ هلو هدلاصو مز و نالک مزال كا

 ردنندنکبدروک رباغ؛ هقیشع تاد سل دنا ثا

 كردا رارکت یییزوس تنیس :هلنربسح لاک زد4
 تبون یهدنیضت هلب لاژسوپ هند « ۱!كیچپآ >
 ندنکیدلیا تقذاضصت نامر یس هبلرر راد شل
 .دصتماقم زک )ای بوبمهزو باوج هلا ظفا زکممدآ
 ماچ هله ۰یدلبا افتک | هلفهاللامص شاپ ر هدش
 ییلاژ« «!یکدع كع ماشفاو ۱ ماح» ه۶)اق .دژلرح

 قرهلوا یف باوج كني نامز یغبدروص
 یا ك كچرک » و یسریدلاف هوراقو, یاب
 دوم و و یسروبدنا یشاب وشراق هنلاوس «؟زکسیم
 دنا شاب كنيس هنيروا ىژكتو ددعت را
 تفلفحمن یمریدنیا بوريدلاقوا یسربدلاق بور

 .یدبا شهراو هنعهجرد وص
 هل لب اونا و قاطاتعا وشدالجرمثچ لص الا

 د ۰ 4
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 قره ەلوب تردق چ هنر دف یییراق هجوق
 هرانزووف ییدن نیس » رایدلقم هر ندرت ییکیا

 اة شاخ یییاسمو یراق هجوف هسفدشلاح هقم

 ..«ییداروناروط هروک ,اک. ۱ كزدبالج- هفعشان :وار
 ییس)دخ؟ و لرد را هد همدا: رویشارغوا ردق 4 نیس

 رونیم»راتروف ,ندنسهناقشام چ كدالج مثچ

 ۰ ۰ ید

 نوک انزکوش .کیدلک هاحر كيفرحیلاوز
 رویلبادادتسا ندلمارزع نوا یفاترو۶ ندراالب

 نالوا عجاف ندفزطزکیدو قیم وق ندای رب هدهسیدیا

 یکجهیمهدیا لمع غال ذاا هک 1وک ای هلاعوش
 شەرو اک هدشغا روبلب د مولاوا هکناص

 ؛یدیشلاتمورح هلی ندک اله تمت نیسح ہرا: یک

 هجن راخ نانو رو -صت تردف كا ینترا شنا

 هکی دلو ا لدن ريته یعدزب ېم ۰ یذقچ
 هوطخبیکبا بوی روف ندنلا كن ب زاقهج وق زکحدآ

 هسنازوا یزوس نوا مار هفت لر هبل وریک
 . زوک هدایز ندنسدنک هلبا. هناقشام تاسح تدش
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 « ۱ عهلوا ناب رفاکسنب | مکیدوسآ یمن ویا مب »
 رو وا ههه ۰ یدیاروناو هدهنافغام "4۷ اه ولو

 هدنسفل هد« ۰ ۰ ۰۰ ۰ رب ناما » نیس

 قریلاق تردف كجهدیالاکا فرط تل ؟ زو
 ۰۰۰۰ رو دالج ےٹچ دمت وط زوب هفلاب رارکت
 «لردانلت یغج هلوا « هسوب» یفرطتلا كنس هک
 یدسو ر » قرەنفاط ییسهناقشاع روط دال وا

 اهد هنسیلفووای هد « ! مکیدوس كسرویتسیا
 ۰ یدبا شهالشاب هکمر سوک تحاع“ ر كو

 هددسیدا هدعغنرا هعدنیک یکلعموف تالاوحا

 ید تعاعف یگیدلیا هیبن كدفلجا ندنمج رکید
 هدکلبا ادب تشهد هک نیکی کن ر كشبا قره رآ
 | ۰ ید

 ندنرببوبالپ وط ینتوفهنالوا نیسحن تیاهن
 4 ۱ه-2ام تکرح ر هدین وب دالج مثچ ِ یدالرف

 كنيس نامه دوا 7 یمن ومع[ لج هبهافاتشمو
 هدقایا یی تیدنک هکوبااخ 1 یمن وصل راص هنوب
 نیسحن جا نایلاق نامرد هد زاقاجاپ نوجا قغ وط
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 لاح قجهالک | یرالیدوب هدنیسح هکوبلاح
 كي راسو كتدح كاسي كغاجا فيرح ۰ قوي

 قرهی»هلوا تمواقم روآ بات هنموجش ءلربش ولرد
 هدهفلادالج مثچ نکل روی دیک بولماب تولیا

 هدلاح كحمدا ردن قع ییلاحو كنیسع ید

 یهاتسر ادوس ماه وا یربندنامز هو و ۰ قو

 هلاحر یک هناود دوا هناوب هثلوب هد. دنهذ

 هی رب ندننسیدنک كني ندینشدلوا . شاک

 قحهلوا دما بد ود نيج یسیدنک سکعلاب

 ۱ ۰ روناو هدنلاح حاحا هکج هک رب

 قرهچا ینب زازوک یقاهرارپ نیس نیغیا
rدید« و و هه و دالج ٹچ ناما  

 هدنهدییسه-جردوب كفا ران قدرا هةمامرامشخا

 دن هک شود هناما ا مكد زقا 9 قز ز دفص ,

 «رولوازءوک ود 2هسیاردارما نامزه 7 تجاح
 . 1 دالچ مچ مروبلوا نیس ۰ یداروید

 یراق هجو دست دید «! لک د هل ندشنا هدکاوا



 جن

 ۱۲۳ ےہ نف او ۳
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 یجناصر, یکب نالوا اد ی, هدنسهدم» قاهرآوا هنب
 تب ونو هجندیا راطخا ییفلجآ عجور, كوپ اهدو
 هلتدش هداب ز ندرلیکاوا هدم» اهدرب یانیفیاپ نالک

 دومسبوریشاش ینالن یکلوک زکحمدآ هیلیاررکت
 ۰ یدر و لپ سع هن وزوا ردنم یلالپ

 .واعهر اد هاتف كتک الفالاح ددالج مشچ

 نیس مایشفاوا ربخ یفیدلا ۰ قوا یمهلماک تیام

 هکص  وصخاب 2 تراپع ندنسل وا ه دعا لس كناعا

 یدصتندفلوا شک هلنروص وش یو هک هباروا
 ندهتشامم هلباتاذ یکیدنا داخ یلذووای هنسیدنک

 هجنروک یغیدناپ بولب مس كنیم هلغلوا ترابع
 هنل ىنا كنيسح و كرديا لج هزاب هناتشامر یو

 ! نیست یلنیف مب ۸1» ۰ یدالشاب هغماشقوا قرهلآ

 مروس هدردقهل ۰ مرولپن یکی یکی ردق كنس
 هد هديا رویشیااح هککود رازرد هد« 1 اظ [

 یرالیدوب" همه یفیدل وا شمامهب هاب هلیقن الزونه
 ۰ ید ر ویک ود تحكی

 3 وا

۹ 
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 هنیطل و هلو لهساوا شماغا ما نس 7 كسیلکد
 9شعشودیم هندح لر فاشوا

 هنیسح هد « ! ءاوهاو هاو » هفااق دالجمشچ

 : کی دید قر هبالشاب هغججا
 ن ! لک هکیدنک ! روطوا مدنفا روطوا بس

 روحاتف دهرکرب ۰ ع هفلاقدالج مثچ نب : کد یدنفا

 ! هلی وسهلیوا هدقاب هعزوب
 رویئاب هن زو كنداق كند كيد نيس اعقاو

 ۳۹ لک د تفد رظنرب شهاب و هد هسا یدا

 رکیدوقلجآ ندناب رب یدیا شفاب ر هنسدهتلچ
 ندنغیدنلوب شهرارف یرازوک هلا تدح ندفرط
 ندافرب بویلوا یدنفا یطاشن كناذ ییهدننب الاح
 كن هدلاق هلبا نیست ۰ یدا رویم«دبا قرف ییفیدل وا

 ندک لوک یرانروک ندکچرک یسهلداحت و هرواحتوب
 ۰ یدلیا لیکشت ایدهوفرب قجرق

 یتفیدل وا یک یکهدنسوژ راق نیس رو وا تیام

 ندنفیدل و امدآرب تسریافص یدوا هکن وچ هحمالک |
 هد هيا یدک یکحهلوک هنفافحم تالاحوش یقاهرارب
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 بولوا یشر, هجزسک و ًاناذ یدسنفا یطاشن

 ندنفیدنل وب شراغا یحدلبق نوا شبیکهدنن روص
 تاذلاپ هلم هیثات و یجب نع تالدصک یتاو هصک

 یراتهجوف نالند دالج ےشچ یدبا هسلوا شاک
 ۰ یدا نهلروک قرفرب كوي هدكب هدنراهرا هلا

 یدالج مشچ یکهدنسوشرات نیست لبف هیلع ءان
 - ها ماود هدککوص هلبنظ رددنفا یطاشن الاح
 هقغالک | مار هش رح اقلط» دالجمثچنوسروا
 : کیدا روید ۰یدیا رۇ#لاچ

 نیش ١ یدلوا 4 کس 7 رنچانا كدلواھلز

 7 یرایدمای قات کس كدزوب یمیانع * انا
 ? هلدلاق هدارو نوچت

 هدهناخ كکیدتا عنمیساطماكک | هتلر بس

 وب كنهفیطل | زتو رم آ ! یتج هباب ےک یغاتب اک
 7 یعرواوا زاحیمهجرد

 ی ! لآ هنشاب یکافع ! افانیسحت 5 3
 2 راو محابت 4 مپ ۲ مدتا

PE 3نسس یسیدنفا كنارو یبحاص 99۹  
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 - هدنیسم دید « 7 كسیبتنب وا هسق وب 7 نیسحت

 للا یدیلقت یتهالقیاص ۰ یدسشآ ین ور هکذوا

 هراوهدجرد كجرب و اف هردص كراش یکیدنیا

 ید ینلاژسو كنيدنفا یطاشن هدبوروک ینغیدم

 هنسعل و شعالک | كنيدنفا یعیدلوا هدنلاح وقب وا

 ارات ردق هه رد لو ص قاج |هلهو هڪ دیا لح

 د.شاک یانخرفرب یدسج هیهراب لزز وک یت

 * یدالرف ندنرب بوریدسلا هزوک یدابآدابهج ره

 نظ یدنفا یطاشن قراق هر وعییانا هناعا ید

چرولپراص هنر زافو كندفلاقدالج مچ یکددلبا
 .ه

 ۰ ید زسوک موجشرپ هنس
 تاموفوشلا ییشاب ینشاب هفلاقدالج مشچرک |

 بویلوانداقرب یلتاتمشقیا لصاحه رک شەر وک

 راو نیغناب » یدیاهساوایشرب سه رحم و چ هد

 ۶ یقوب نارانروفناح »دو خاب و « | دج تما

 تج هرقباحردق ندده. یزا وآ هدد « راتسود |

 ۰ یدبارس همش



SEE €4۱۱۷  
fTیمکتبذس هلیا كق ربك ندقلجآ یناسنا |  

 ۲ شعارولوا
 روطرب هدیشیا یرازود«وب 4: راح رابثخا

 یدروط یک شال هدنرزوا یکشپا كنورخ ریح
 . یدباروبهلب یفجهاب 4 ییکج هید4 ۰ یدلاق
 یر: روع یران آ هنشیالقیاص هسرا نیست روب وا
 روي رب وطاسن ار دقوا قر هناق یی دیرافاک یرانیس
 رعاسم مرادو هنحاصبا ردق و لرش کی دبا
 د

 .رواکیجەبلب و هکدلی وم كدآرب ىلتدح
 لک یکج کوے هک دکو كمدآ یلتدحوا هله
 رو وا بلص ءان ۰ .ردندروما تابعیبط ةد زاهد
 یکشیارویالقیاصو شهادوب وب وا وک نیس
 یدیلتتریدتراهریدترآیتتدح نکیا یقج هاب دیار
 . یدبآ شهردراو هنسهجرد یفیقح

 وَ وا كناغوغوب كند حو ها دالج مچ
 یکاوا هنی كره وش ود فج هم هوا ص وصخ هنلاح
 كسيمهدومب وا » هلبا یتلصبفرب هنس هج رول وص یک

۳ 
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 شەروك ەد م ھه !نداقر یداک نیداقر «یدیا لکد

 رالک | هدیةیدل وا 2و دال مچ رکا همس وأ

 زکیدبا
 ر نزسک ا توصیالعا هاا دالج مثچ

 رويدا باطخ هنسدنک یدنک ها ادص یقیصیق

 رده ولعم ۰ یاد «آ راشعاءایهلر قاناب اد زر نیم

 ق رە وأ رمد دس ندو و یمادا صف ناسا 3

 ندنسا دص یفیدل وا ےک ناب وس هیات وس زوس

 .دشاکندكنادصقءاط ناسنا ندادص ۰ زاسالک |

 ندنعوب یمادلصف بواوا صو ۶# 4 ام ز یکد

 .هن الک | ینفیدلوا ےک كمك رزوسس نانا وس
 5 را مع

 5 نالک هب و نیرو وا هلو ءان

 هدفب رح ۰ یدلیا مکحییفیدل وا یدنفا یطاشن افلطم
 ید مالقرا ص قرەلو تدش هداب زاهد ماقتنا رک

 هلتروصو روط رب یلرومت یاب ۰ یدردنرآ
 هکی درد

 نالسنید نامذا فامینا هدهدارک كم
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 .وص ر ندنعون یقمالقباص یرلیدرفل وب نیس
 .هدای ز یمیدرطاب قایا یه راشط ههلیوس هلتر
 هزلتآ لتأرج ا-هد و قیص اهد رءوطخ ۰ یدشل

 یطاشنافلطم هثشبا " یعیدلاق هم ترا ۰ یدالشاب

 یفیدزفای رەد شيا یی رازوس كنيسع یدنفا
  هاهدو یتعالکا هطزوک کیدلی وه دوخاب و
 بوب ورو, هج ريح نوا كةشيا هد نکج هیای وس
 ۰ یدلوا روبح هکعشنت

 یغیدلوا یرغوط ییاسحره كنيسحن روپ وا
 تاذنالک اعفاو «یدبا یرغ وط ید یباس>وبیک

 شک ردف هنسومک كن هطوا كردبا هلی هدایز اهد

 نوجا كةشيا ییکج هيليوم راه اهد كنيست و
 ر زکااپ هدناسح ۰یدیاشءروط شلنک ربا هداروآ

 یطاشن كناذ نالک یجدوا هکیدیا راو قلشک اب

 الک «دلاح یفیدناو شا باسح ییغیدلوا یدنفا
 ۰ ردترابع ندنسالوا یدنفا یطاشن كن

 رخ ؟زکیدید « 7 ید-اک ی مان دع ناما »
 هل تاکرا ۰یدبا لکد ید انا دن تاذ نالک

 

¥ 
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 ندیدنفا یطاشن یني زوب هدبولپ ربدناب وا اب وبون

 زعا د هدسلاح یاقناب وا ردق هبدصنود دفرط
 لصا هنسیدنک نوجا كکوس هلیا ربقش یمواوط

 ۰ یدیا رولا تمام تیهضوو

 یب زور هدبوناب هب رزوا رد اغا رو وا

 كن دنفانالک ندنف رط مرحنامز یکیدر وج»راوید

 نمرلتراق یتکید هلکب هلنالخ ر لصنیترا ینیدوروو

 رخ هد نوش هسیازب ۰ راردیلن وشود یرابدنک
 قوا ےاعت رب هدارص وصخ یهالشاص هکز یل هرب و

 ا یتناس ینا یناشتالبا یی غول اه

 نوجما كمي هسیا شهلورلبا ردف هرب رب تاج
 شود ۰ یدیا شعالرف متش ةمدقم جاقرب اتا نیست

 ۱ : هکی دیا
 هلا قاجا [ فر رح زسنامذا زا

 ۱ قسالراح نما وا لة 7 یار لو ات ها

 قرهفارب حآ یی رلهراحب كلام هلب وب هنشبا هکیلوا
 یکهجلکا كنس ملام ۰ رووشود ینلو تا

 ۱ ! كشا ىلغوا كشا



n : اپ ۳ ED 

  Êفی ۰3

 كندا یطاشت 8+ مثار ویالشاص هداب ور
 میدتسیا ردق هندافحایدب ق رهلا ندندادجا یدب
 اکب كنا یک یفج هب»هوا ل وئسمندنناکرحأتاذ مدآ رب نانلو هدنلاح وقب وا | ایه وا ۰ مردیا یرارفک
 جد مشو بسر قجردف و2 هروک هراشیا یکیدتبا

 رولباص ماعتار هدنسهح رد ِ

 یلکد هلب وا 1 لکد اف یسهعلاطم كنیم 9
 قایا كليا و یفیدلچآ سوی مرح هک ص وجاب
 قفلجآ نیست روب وا یربندامز یکیدل دیشیا ی مسام
 لزوک كب ینو, وا مافتاوش قرهنونوا ناه ید
 .ریدشا رارق ندنفیدلوا هدکمرب و تیما همان وا
 م رتندنانتحم یخد یجهدا ارجا لزوک یبشیفید

 ؟یدنآ هنارزوا ردنم یتسیدنک نامه نیس ۰
 .روکم وزا هکمر وچ هفرط ندراوید یي زوپ طع
 نامزینیداص بوک وم هلا مافنا سح ار, ز * ید
 هایم نکا هتخاس هدشیاوش یک مسمات هنب زون دیاش
 كن دنفا یطاشن ینوب هسرولک ت العر قج هب وف
 اب وا ندنس-وقب وا یک یغبدلوا مزال یسامروگ

۹ 
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 كجهبد هنةشک وب كنيسح روب وا ? لصن

 وب لزس 7 یلکد هل وا « ! قوب ج » 7 یمراو
 كئم هلی هوا زککج هد ر زک همشرب هاب

 نیس ندنهدلوا یکج هيد رب ج یسهمشرب ج

 یو وایځج هان وا هنسیدنک كن دنفا یطاشت لاحرد

 هدنصوصخ تال دعم نیسحم ار ز ۰ یدنوشود

 .یدبا مدار زلاق هدنتلا كن دیک ید

 هلبف هدنصوصخ كء قوچ زکلای نیسح لف
 هرلنا وبحر اس تالیف یدیماک ذ۰ یدیالکد هاشم

 . هولناسنا قوج كب راس یک یاکدنالوا ناف

 هرلنالواشهرو:ک هلاحوب ییسیدنک له ۰ یدیا یقئاق

 ق5 ماسفتارکف هدر ھوي وا ینجهیان وا لباق
 قاژوا ندسماو تفدرظن یدیمددلوا یرورمط

 ۰ رددلاوحا یقحه. و ط

 نیسح لبف نب زسکمج هلږ نامزردفز«؛دزاب
 رارف هد هوبوایتجهیان وا لداقم هب یدنفایطاشن

 : هکیدید هنسردنک یدنک ۰ یدو و

 اب وک ۰ مراای رونازوا هن رزواردنهوش .-



 )و
 دا

OF 1 ۴ ar 

 دن ۳

¢۷} 
 ایزکیدیناط ییفیدل وا مدآر یکذ كنيم رووا

 نالک ناب هبا زازحا ردقؤب قر هیچ ندنفرط مرح
 ماشفاو «یدغا رخأت «دشالک | یخدیفیدل وا مک

 غار جآ هصکرب یتسبدنک تالاح یفیدلوا راچود

 شال وا بيرو شادها مالا ااو ضاع نودا

 یو هدلاحره ۰ هل وا ش.امالک ۲ قترا یفیدنلو

 هکمرونک كجهب جد دم یک یکیدلیا تابا

 یلاحوب ید یحاوا شماناتدوع هدلاح یکیدننک

 شمامهلوب هلی ككا همقرب !ایهیوا یدیاربا دیأت

ذع هسا زاوا چ ھما ا ضرف یشدداوآ ۱
 .هلبید ر

 دع نوا كەرو-: ك باوج رب هدنلو كم ۱
 یک

 4 ئدیا

 !رولکمزالقاوا ترابعند 4 تعقح ءدلاح و

 قن را ینلجآ نارا و هن را دوم رد لاله ید کد هع قله

 یکیدلک هن هج رد كجهدبا كاله ندکاوک یناعفا

 " یدک هفز طز یسیدنک ۰ یدرب و ربخ هنسیدنفا
 بولک شاو شاو یدع# ید یندنفا یطاشن

 ۰ ردکجهلوک قردقاب هنلاح كنهرامب یقیدتادلا

wr 7 1 
Aol,نیر  
eTنوک  TT 
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 اد هنيا ڭا کءدنلا هدیه ۰ یدارولک

 هسیازا وا € ۵ یدیا رولیدشیا هدین الف ییهددرغاط

 سکیلبنالکو هکیدبا روک رەب ورو هس! رس

 ۳ ا او شاوي هلا زارنجا لاک

 لاک ها مک ما ز ۵ نراك ندنفرط مرح اعفاو

 ردقوا "یدیا روب صاب شاوب شاوب هلبا زارتسحا

 ېک نیس لبف هدا هطوا هکی ديا روډاک شاو

 جوا نوا مدآوا صوصخایو هسغل و مدار قنابوا

 تایح هنسدنک قرهلق حآ یربندنعا» ترد نوا

 -وروكنانا دم ندفرطرب هنس هح روب روک هزات

 "زور ردق یسیدلز و كنيس یرویس راظت الاب هند

 . رابف قالوف هفارطا هدنرلهبنم كقشبا هد یب یدل

 رخ الصا شیدورو كناذ نالک یدبا هس وب شع

 ۱ ٠ یدنا مهلا

 یلجا كنور ?قج لوا ےک نالکو طقف

 یکیدسلیا رور نامز هسعیفد چ وا یکیا ندنرزوا

 ٠ رکرورلوا كعد !روب:هشینببو-اکز ونه هدلاح

 ۰ رويل 4 آیت اهوطخ ج وایکیاهد هقبق دج وایکیا
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 یکیدلک هدا دماهیلع "ان و قرهالک | فيد وااغا ری راد نالکو زیا ردا تفد هاحو, ) نیم رو وا ۰ یدیا شاجآ ندنفرطمرح و نالیچآ
 . یدیا شیک یتیذیما نانل و شلوا لصاح نوجما كج هر "لر دیا کج

 ینادساوا بجوع ,دنیسعن كدیما عطف و ط#
 وڌق 4 هد روط ندنعوسنامز یکیدلبا ادم یییدیما ۰ ردلکد لباق قغالکا راک ےک یکیا هاب وا لاح
 شهدم اهد یمیرطوط اهد و كےضم اهد نادر, یر ید یسیکیا کیدیا شابا الستسا یب دوط لنررا ے: هشحومو هه دم مالع قوحر, هرزوا قاوا یهوارد هقشب كغلنغلچ هب هک دلیا باق شیری هدهرکصنآر_ هسیا شک یر یقلنفلج

E 
 ۰ ی دلوا ضنم لاح یج وا «درب هروب طف 3
 : کیدبد هنسیدنک یدنک نیس لیف

 ندنفرط یتلمالس هسا وا افا ر_ ع نالک س

 س



 ی و ی ۶ $

 اندام هدزکجدآ ہرا هلی س هبلغ كفاجاو یدلک
 ۰ یدالشاب هکلروک یدربلاح یک یتامدق» تیز

 یدنفا یطاشن رک | ندنکیدلسک لوک یزکب یتب هله
 ندنسوفروق افلطم یدیاهسروآ هدلاحو ییسی.انک
 ۱ ۰ یدا راجاق

 دیلک)اب ناماسو ربصناوت وبات هدنیسحتروب وا
 هکلزسدا یراک دا کب كرنا » < یدتیدسند و

 2 0 دا دما نوک
 ینانوفوش هک وب ید نب ةلباعهرلنا « رونلوادع
 هنان وا ه د«! ران وس ر وک یسپ»«دیهدبا تسواتلا

 الرف ندنر هلبا ماقتناتآرج رب نالوا نایاب هنقالط |

 ۰ یداشهرا وردق هنسویف هطوا هلن ارجوا وشم
 . واچ اوتر ندنرافرطیرجا كن هناخ نکرد

 7 یو ساوا ادب یسیدرطاپ قایآر هینیفخ 7 یمن
 ہن ےس ویڈ ملک دما ندکیهنسبدنک هدنیسع ر و وا "

 رک هسروک هکراو یشنرابف قالوفرب۰ راوتکرحرب
 یهدنسهرهجكف رح هداب ز ندلوک هنکلکموق

 ۰ زکسرک رواندن روطییانغا,چ
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 شمک هنلا كنيسح لذ افا ىلع هدنآوا رکا

 قرلب راص هنب زافوب كشف رج اقاط» ییا هساوا
 ۰ یدبا رر ووفو هد « خیف »

 زکلاپ ۲ زکیدد یمراو یتحابف4 كانا ىلع

 نیس كمك ره نانلوب هدنزو اید لکذ كناقا ىلع

 قیسب ر ج هکیدبا كوب زدفوا یحابق هدنرظن
 ندشلجآ یسیدنک ۰ یدیا لکد لباق ك٤ا وقفه

 یران رق كن رهتشبهدلاح یفیدنل ور هدنسهج ردلاله
 7 رولوا یعانج وب ندعلوا قوط

 تالکاب رار هدسکرههدرلنانعهر هکر دیلغ وشود
 نویفآهومن نونو زکلاب هسیاتالیک اب رنو ۰ رولوا
 یقالوی لا ۰ ردلکد ترابع ندنکایکاپ رت هیفنا
 ۔رآ هدییتدح كناسنا قاجآ ۰ ردیکلیک اب رت یقلجآ
 ! هدییئیشره هدیسأب ره

 ندنعیدل زین یدیفا وص كنيسص الاوز

 قلا رار ندد یشپ هاکید فار طا بودیک ردق هب و
 هنس هط وا رارکت ه۵:*هروکر ار ندد ۰ یدبانوجما



¢} 
 یالاوز قو داند. ر ذا ند-هشر ج

 .هلاخ بودنک ردق هنس وب* كنهطوا یتاهرا رب نیست

 ر چ ۰ یدرردزک قالوف یرغو-ط هنفرطرم كن

 ۱ ۳۰۰۰۰2 قوای هافرط

 نر رد لا هدنغاجوا هوت زكلاي هللارفتتسا ٠ ٠

 ۰ راویسلتلروخ كلانا یلعنالوا شراوه وَم وا

 نالوا شااط ه وت وا یلئاط هلب و نیست روب وا

 .هلوا شعا د ماعط یلناط نلتاط اةاظء كمدآ ر

 یمپدنکز کلابنالاق هدنس هح ردلراهندءاجا و نغج

 هد ة٤ رآ اهد تاقرب ید ها دوش ود یتخردنلو
1 

 *یایآتدحر داوتم ندد ہح یتدح و كنيس

 ٠ رریدنلتدح دسح هداب ز لا نناسنا هدایند تقیتح

 هدقح هدنسعا لمح هانا لع ك٠ راہب اما

 كلباو شعا لوانت یعامط هلدتفو انا یلع ? ردق ۲

 نالوا یلتاط ندیشره یدعثو شریک ینتدم مضه

 هسا یهیدنک هدنوسلوا شعراو ید ه و وا

 یرلباذع مولوا قرهلوا ین تاک | هر ۳
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 ۔وط هاروت نجا مالآو عاجوا یهدنجمآ ید
 تنلجآ ۰ یدبا روی هبروک هدرلنالوا شت
 وقف ردقوا یمفن هلو شهداو هنس هان هجرد
 نسل یه وقوا لات یدنک مدار هک ی دا هدقخ
 ۱ ا ,دکغ رکیا ندنسیدنک یدنک نیم رووا نکیا

 نکع یرابش نکپ ندنرطاخ كنیسحم هداناوب
 . امدا دیق کزغیص ءدویف هدیف ا ریما دیق لکد
 هلاد كي ندنکیدلیا موج هن رکف یش كي هدنآرب
 قفوم هكا ديف یون, ه.ساروتک فارغ و هتسا
 یکیدنوشود راه لوا هيقدر, ی ۰ را نم هلوا
 وود ره یدوا ساک مزال یقهرو~ص هنسزدنک

 هظنفاح “وف یسهرطاخ اررز «نمهلی یتفیدلوا شک
 نایصع هنسردنک ید یییابا كن هرابم+ یلصاح یس
 داتخایدنک یصاوخرب چ ساوحرب تك ردا
  رایدیا هدکماغیا عابنا هنر

 . یو رثا ندندیما ماعط الاح ۰ قوپ دم الاح
 ه رو وا ۱
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 روبلیا ےک ی جدی و یتکیدلک هنسشاپ كندسیک

 ۰ یدیا

 ۰ یدالتشاپ هکمک عید رکزکیاب هب الب

 هکیدیا هدقمادلور و تغردقوا ینرف كنيسڪروب وا

 اقلط هسل وا شمهلکید یا ر ندنس و هطوا

 ۰ یدیارولب هدیشیا
 ردنم رارکت هلا ینامرد هم روط هدفابا

 "زوا ادام لکد یدروطوا «یدروطوا هن ززوا

 روک هوا قرهابف رارک# ینیرازوس یتح «یدن

 وزرآیکءروک رارک نوسل وا ینیرلاژر ماعط یکید

 *یدبا روبلیا
 راز * راربد«ردا ماعط ناب ووا» رازمنارذ

 رووا یهدناحو-ش یزو توب هد بوک رازهنارف

 ۰ رارق یتیرلافق یقلطم اریز ۰ راز داما وس نیسو

 ناو ماعط ؟یش شوب هن ؟ردبا ییا مط نایوب وا

 ماعط ید ناراوېک ینج هم هرا و هوش وا
 ضدی

 !ردق وب تبانم چه هدنرنب
 یدالشاب هارو مردوبف حروق نیس هراهب
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 ˆ یشلیابهلیسب ردیدنهن !مدوب رکزتس ودآروبلوا
 یروقرب ۰ مد هدندنالف هدندنساب روج هبمگشا
 1 میضارهکک |

 هم رارب لر, رزاوآریجشآ ؟ع هلی 4 لاو بس
 مهیمیارولپ هلو هره ۰ قاب مهدیک ۰ راد دلکح
 ۰ مهروتک بولا

 الصا فل رح . یړتک ېدمرېچ ډګ هيد

 نت لفرک | کولی لوک لصن ٭,یدیاروبلوک
 هوا یقج هبالک | ییفیدل وا دن مهفیطار تالاحو
 ردفیرلت انچهدنس هجرد یةیچنافرب ندنلا وحس

 . یدیارولی هرردلا هزوک
 هدنحم | هط وا نیس رو وا هرکص ندکدک روغ

 یکیا یمزک یک ههفدوب طق ۰ یدالُماپ هکیزک هلم
 ندناش تلا كنهنبخ رب شاوا شارف ریسایآ
 . یدیا هدکم,زکب هنسنزک یکذامز یییدقیچ

 تا ید لبا فب رعت كنیدنفا اود قترا
 ر: شره هدهنساب روچ هب امد هب هصارپ هدد وص
 و, ج هدا ید تانک الر هلی و قر ون وا رم
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 ۰ روبلک هشد . ید ین ترد

 .هرذلچیتلطم ۰ مرویم ه الکا ولردر ملاح

 همروصت مهس ورب و لب راص هز ؟زافوب دیاش ۰

 هلباط زاوا هد راشیط كەد . ردارب زک ساب

 اکیا هن سيدن ک نس ىح یدا یم امر وک

 e كەرا ى بدی روح
 هدا یی سم اکو د

 ٩ آلکد اب قر رانو 7 یروبعا

 یی هلبط ماشو ۴ مزج بد
 اقبح ه ی رابط

 رادعهربنالوا شلاق هدنساطاب جیا روج ر

 هن رزوآ اولسح نالوا شەالرو ل یاس

 * مدیا رويدا هبل هد نوسکود

 یدکج"یتعار ندنیرد نیس روب وا
 یزکب ۰

 هد کود لرف لرف نه پک بولر ہک ضاب ٤

 دل تروح ء یدبآ هدنکمهرتن رترت : یراذادودو

ەر و یلب راص هن زانو كنانا
 ی درادادمتسا كج

 |ندوالم نالب روک هدو رج
 ° یدار وب) الت

 : هکیدیدتوارن

BESE1 كء 6 نوسلوا هنعشع رزر  
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 9 کیدا یک د یینوشودزس ینا * شبا یر
 لکد مد# و شود زک هسیارتسیا یس رق وط تس

 نیا رولکهدقباق زمماما یدلک ږ_اقع ۰ مدنوخود
 .اولحرب زان ندنسع هلوط یدنه ندب زوف هدلفرت
 ٹو رک هکلب هدزکبدیا روی دا ثحم ندنالف ندنس
 مدا نتماقتا فلک :هژسهدرداکد جارق هدرلشک

 ها ماعط نالی هدشد تعاسزودنوک ماج
 9 یمرولپایط ردق هحایص یک
 اسر نالک ةەزونوا ۲ شادرف آ عو

 7 یمرولیدیا فرلک# كع هدەرف
 منا ۰ لعدندشیا یقه ردلج ا براپناما دت
 ,نمرکیدکی هرکص ندکع کرب ییوشوف رو
 ,دنسارا هناسحا با قت وغزوق 1 !«دبکههروتوا
 9 ,د: رر یدنفآ یدوشیا  ردیلناق او شوقر, 4 9.

 ید یرلت عج یا ِ یدک ژرفاسم س
 ۰ رلبدتا فی رمشآهفرح

 یکیدلک یتشر, هل وب ناب هد ج ! ب س
 باق تدا ەر و یمهلا جاق ت داس ۰ یدبا قو

> 

۳ 
Er 
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 كم 1 اناد نامآ 7 یمرایدنو وا یتب ی

 2 سد وب رايد

 | ردپناه یلهلیدب كم ۶ كم لصن ماج
 رايد تفو هل یکم ۰ مرازوب یل یدعت س
 ۰ هد رپ وا تعاس د

 1 رلیدرغاچ نوچ هباروبیتبای سس
 ۰ هكدا ا تی

 مدآنانل و هدنسهجرد لاله هل ماح بس

 جاد هکردلدم ر وهشه شم ر وایدا یمسعک هلا

 ۰ رارد « روشوروک نالک یلحا هلا

 نوکو » ردارب یدلواهدنب روصخ وا قاب
 ندز ودن وکأهد ربا ر هل رارفاسم یراترمصح یدنفا

 ارق هکشیا ما..هط هدنشنوا تعاس رهشار

 لاوس روب هرکص ندکعهدیزس ۰ یدیا راشه و
 واطخا هزس ینو ن ۰ رایدا شا توعد هبد
 ی دا جآزکنرف هکمادام امالزوک ۰ مدنووا یکعا
 9 هکیدتسلا یشر كجهم نوح

 « مسا كع | جان » رفاسم نالک 1 هلل هللا ےس

2 
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 نانا ؟هسلوا كجهر و یهل وس هساک 4ره

 نالوا مزال ۰رولوا نوزوا یناسل هم وا سویا
 « ردکءاع| سوم ردنه هعنازوا یناسا یناضنا یش

 رزوس هلل وا نانا هسبا هرکص ندکداک سای وا
 ۰ مەديا لمع رلفالوت هکمشیا یرزوس وا هکزیوس

 .یدلاتنفااطهب وب نامزرب هجا نیسحنروب وا
 ۰ یدناب وا فد رح هل بسم ریک هب هطوا كناخا دم هدعب

 اه »توالرف ندنرب یکیلد ? شناب واه طقف

 ؟ هدر هرفد | افادت نامآ 1 زکیدد یمزکی روپ

 شه ریذلج ندکرک هبد « ۰ 7 هدورت هرفس

 ردلاص هفرطره وهکغنود ترد هدنجما كنءط وا یک

 سوپأم ندفرط یفیدردلاصره ۰ یدالشاب قس
 یب را وهورریدلاص هنب رزوا دید ه3دلوا
 ۰ یدیاردیارارکت

 یتفوم هک ن لا لاح ج وک ید رحافا د

 : کیدبد هرکص ندفداژا
 یتونوا هدارو یتهرایدتفا !یشبب رغ ۔-

 ۲ رتوسرو
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 یجییهصار اه ۰ نوس الشعاب هنسیخا

 هضاخر ندکچرک لکد هصار و !مدنفا ؟زکیدید

 بآ لکد یب وص تا «هدنوص تا وا هدتمارک

 یراةحتكن راذرمضح یدنفا یناودتقیقحخ !تابح

 *شعا راو
 هدر نکیا راي وسیرازوسوب فیرح هراب

 یدنفایطاشن هک ی دیا روینوفتوب و روبنادرپاش زغآ
 لصاكک ابذعم یکیدلیابلئرتیدبا هسروک یلاحوب
 «ییدبا راوک هلرا دمتمف هنس هکځطم تروص وډ

 هنلوک لاحوب زک هسیارتسیا یی سدرغوط لا طنف

 ردق هره ءزدیلماعا ات هززوا یقلوا لاحرب تاج

 .دسلا شال وا ببتر لاحو نوعا كغك ۱ كلوك
 شاوا لخاد هنس هلج زالاح قخ هنالغا اندام ةد

 ۱ «یدنا

 هدنلاح یتانغلاط نیس هک ن وسر و تکر_ هد مک

 روالقاص هل و نودا یکیدروک یراایور كع
 یکیدهاکید یسیدند یدنفا یطاشنللاداعءاب ۰ یدیا

 هننزغا هذبولوا یتامزسآب رب یخد كنيس نامز
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 نامه ههلک قلنوغوص هرب ندرب هدلاح ینیدقار
 ۰ یدبازویلو یب راهجرد تک وط هدنرزوا یرارا
 یراذیالم تروم ینالیصور قازا 8
 یع رار لجا ابجع » ۰ یدلیا قلت هرزوا قاوا
 یدارالفو یب دد« 7 مروک ود

 هدهسیدارویکی شر, یکمواوا هن رزوااعقاو
 كغلجآ ہک دک ۰ یدالک د مواوا یش نالک و

 یک یقانغباب هنس رو وا هلی هبلغ هدابز اهد

 .ایفو اما یدنابت یرازوک +یدبا «د-کک لاحرب

 قلاب ندکچ رک نم هلند یشنابق وقبوا هدكب هشت
 ىح ۰یدا لاح ر یک ییدنفااط اجب لکد ید

 رزکب هنرانایزه اج جد _یشیالقیاص هدنلنغلاطوا
 یرلبسش یکیدروک هدنلاح قانءلاط اقلطم ءیدا

 :کیدبارویدو روالقاص هلمجو وش كرهبلب وس
 هدج كنابروج 9 1 ] تشیفح بس

 شاوادیذل هت نمدنفا نامآ ؛مدا شما نسل و

 .دلوا هل زک هزه وک دیک ییساولح كم روش هله
 یسیدنفاو هنسیدنفا ىيا هللا ۰ نمهلب ىب

۳ 1۹ 
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 ۰ یدص وص هد قلب شد ردیه وزا

 تك قترا ندیرزوا یرا یک هزام کل رلب دنفا

 هدجاق و هب زام ومنا رب ۰ ۰ یدک تعاس رز مس ۵ مش

 ردق یکجهلم هنلف كنید هما هوالع 2. وار

 قنرا ها هدنیسح رو وا ۰ یدلوا شم نامز
 ییسیدنک ندنفیدلا زآ توفهدرهچرد كاج ههه زک

 : کیدید ۰ یدرب ویفار هن رزواردنه
 دج نوک و ! نوسر ویالب هلا یاه بس

 هدنعارآ مرافاشوق هرک ضمب | ےثءاعا طابتحا

 رونو نو-سا وا زغجتواط م راب شاراص هدفاک
 وڈ ۰۰۰۰ | ےثعا تدل | برای نامآ ۰ یدیا

 مب زو نه یجهلوا حایص یرادصک شبق نوزوا
 ۰ كجه رک یس 4 اد لاد رخ ده زْمآ

 رازو هک یدوجو تنیس لف هدر ییبدناب

 «تس و »ر هرالاح و ۰ یداروااق هدنها رشت [ ها

 حب سم ردقوا ین : رکیدکی رات ون هدهسیارولب هلنید

 لیصاح هدنامز یردلک شن هک یدارارویدیا بیعت

 هد اعا وص نب زوکی ب زو كندرامب رار نالوا
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 ندمامط ۰ ردیسه.عق یساهءهدیا ر و-هظ رار د

 راندیشرب ۳۳ هدنصاقانوف لکد ندنالف ندک ۲

 یکیداکهلیادصر هد « تج » ندفرطرب ۰ قو

 * قوب
 4 وزا ندهطوا اتا نبذ قلهرار

 ندنلجا | رتسودآ یفوب نارانروق ناخ » قر
 ۱ رک دنا تجرص ؟یفو ندا دا.دما هالوا لاله

 هد « | زکر و نوساوا ككا هم ر هنفشع هللا

 هل ار كنید هعلاطهوش قحا ۰ یدروف نیغه راح

 شاوا راجودهلاحرب یک تاج قرهوا صوص
 لئاز اهب مسلاحوا + ىا شاک هداشا یمغلو

 تکرحرب هل و ۰ یدک نشا يل عع ۰ یدلوا

 هلا-سح ینکجهروشود هشالت ینقلخ قانوقنوت
 ۰ یالیا عج رتیتو کم نب

 مامطو ?الکد كح هناك ردق یکیدهلکبأتاذ ˆ

 یکیدهاکب ردقوا ؟ لک د كخهکع ردفه>ابص

 اهد زارب هدلاح یکیدکچ بارظضا هدراهجردوآ
 قام دراو هنعهجرد تلاذریشیا لر:دیا ربنص
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 ۰ روترا هسکدن را ید یتلحآ

 هدنوگا هطوا ۰ یدقلاق ندرب یغادروتوا نیس

 یقوذر هدکمزک هنر جا طقف ۰ یدالشاب هکعزک

 هد رف حا هکر ددا 4 رګ سکره ؟ رواوا
 رب جی

 راپ وس قرهلوا لث روم۵۰ ۰ نمهلوا یتوذ كيش

 نیست هیلع ءا ۰ شعانمانب وا هلب ییآ جآ هکرا

 ندک زاص اب وک هعقدنآ یک دآ ره هدنکشا هط وا

 هللا ساب لاح رب یک یسلوا زاهنا ءو-طخت كعدآ

 فی رعت تكنیدنفا یناود ریارب هلکذو + یدا هدة

 ندنرطاخ كنهسیک یہ وص تا یکبدلیا
 یقحهعبح

 شابا ندن-س رد یده بوس یک یفیدلوایش

 ند رطاخ كاع ر و وا هدیماب روج دیک

 یطاشن وش هله ۰ یدبالاحردنا لا یی

 هک دنوش ود با واح یی دن زکب هنماعط ٹثج كن دنفأ

روباک یغج هر دلیج قر هقیخ ن دن هلح یلعع
 *یدا

  شالفابآهدراهس رد و تارا یمانفلا كوب

 . یروف لیدر, كفجرووایللاوزهدنامز را ىتىدلؤا

 ندنا نکیا زس همش یغجهلوا یضار هل هکک آ
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 نامز ردق ك راچ رب یتح هقیثد نوا ندارآ

 رغا كا ابعع ۰ روک ادص سم جی ندالر واس هد راشیطهد 4 وندهط وا کرج ۰ یدلیار ور
 2یض ەناق ,دتعاس كیراج ر یزام وسناب رب نانلف

 ردقوا هکوبلاح ۰ نوسروس هقیفد یرکب یدباه
 ۰ یدنبا روم نامز

 نانلوو هدنلاح راظتا 7 یهدعا رورم هسفو
 دسیا سیا یتکیدع یینعس ردق 4 كنامز مدآ رب
 یسک یلنع رس كنامز رک رفا رد وا هن دانه نامز
 جانم هتعرسوپ یهارغوط اهد و یکیدلیا وزرا
 رکآهنسددنک یرورم كنامز هدااح یفددنل و ید
 هددنحما بارطضا و ما رب كوو 4 كمدآ نالک
 ندرا راظتا » ید نوچ قغالک | یفیدلو
 نیس هراهب هدنآ وب هتشيا ۰ شاید « رددشا
  یدبا یشر یک رویلورواف بوی دنا شقا
 د هداروا هرکص ندزام رایدفا نیقاص طف
 1 ءآ ۰ روک هک دک تو ار, ز 1 رنوسالثاپ
 كنيس روب وا هراجم؛ یک یکیدع هدر تفو

3 ۳  
 بت 9



gor} 
 E . یدیا سل یا راذح ردقوا ر ,ادةمادط یراب

 بورتسوک ید هزکحدآیلاوزنکآ *یدبا لباق
 ةو ردنا هب وریک هدب بوروتک ردق هنزذا یتحو

 ؟رابایهن هدزکا تدحء رکض ندهلءاعمرب هنس

 قو یسهراج هقشب ندلمح هسا وا ردف 4 طف

 موزا هایکست ییئدح ید نیسحت ليف هګ روک ینو
 كنم زا وسناب یدالشاب ۰ یدلیا سح تیرو:# و
 ۰۰۰۰۰۱ هن اسح یکچ هلی هنلف هدهقیفد چاق

 ىل لاق ك عروب هح رغوط ییاسحو طف

 9ت نوزوا دقوا شا روتر قد زام
 یاسخ هکزرو م ړدلق زامن هلا ادص كيد رانذؤم

 .ترد ۰ نوسای هلوا نکع ك-٤روب هن رزوا كنا
 .رلحا هد هسرا راکردیرلفج هل زامن هلتعاج كنيشک
 .دتشرا هنن رارکید زکاای هسلوا ماما یمیکناه ندن
 ندقلجا هدهطوا یهلوا ۰ردنا رهچ ردف كهرب
 .نیاسحنیسح روب وا نالواشاوب نسهجردكمرک

 قجرشاح 4 داوا وا ییستمو نوهت روب یرفوط
 7۲ لکد



 J ي یو

 i) ۵ اب
 هک لئدناضهر ۶ رولبدبا یماعط هرکص ندوسناب

 روح” اعقاو ۰ نوسلنید روخ» هنسا كماعطو

 ندرت ونماعط یکیدلیاسیدقن كنیسحرو وا ید
 یرلماشقا هدش سم ناضهر نالش رود هدهسوا

 یلنا-ط ۰ رولیدبا یدراطفا هدمت بورف ما

 هزاع هرکص ندنا هدرولنیب رایشولردقرف یلزوط

 تراب ندشکر جوا نوا هدلاحوا ۰ رولیدیک
 ج وا زووارار هللا 2. وار لک دیزاسم وهاب

 روپ وا هکنوچ ۰ زاروط وریک هل ندزا٤ تمک ر

 یرادم هلدیلک ید هعصه هروک هن دارنجا كانال

 ۰ شءاراو
 هلبسأی یفلجآ وا هدنیسن رو وا رس یقترا

 ردفهاهد هدلو و | زکس رسيا یجرا هک ای والثوب

 نوجماینیدلاق زکلایكاجغب رح 7 زکس رتسیا را هعلاط»
 .هظحالمه<یدا رویمهدیا لاغشایئر هنشب یتنهذ

 هد هج اچ نوک وا ۰ نومسایالب وع یتسارجم كنم

 قتلچآ نددنرافدنلوب شبا ماعط هد شب تعاس
 ۰ یدا كعد شراوهتعاس یجنر نوا یحنوا
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 -ماشفاشاوا بهس»لایعتسا زار هدنص وصخ راطفا

  قرولوا یسهدعاسمماعط به نکیاراط كب یتفو كم زامن

 ن ود شارب وزا وج هکع | یخ ات زاغ زار هدرا ەر

 هرف جا ردفوا هدزام نالوا تدابع ساسا ارب ز
 هکوبلاح یک د هلبسهعلاطم ۰ نمهلوا راق روج

 هسا یزام وسناب و یعیدلوا ناضمر موم یم

 هدلاح شددنلوب راکرد یکج هنا هنلق ردق هحابص

 دنا لیحأت یماهطو لیتی زاغ كن دنفا یطاشن

 روذع» ةهیعح نيس لف hu و ید ر 2

 * یدیا

 نون 2 ندننابرغزاعو نیس رو وا یلصاح

 كن دنفا یطاشف "یدتا هلس تدح یتح ۰ یدلوا

 ر زکلاب قرهسمهلو باوسح كجەر و هنااوس

 هوا هنسسرپ هنسعرت هلباقلاب با كازوب بولی زا "
 رگیدیسد راد افا ۰ یدروت وا یداک هر برقا

 ۰ یتیدنیک هزاع هب هطوا

0 
 ۶ زکام نمر و قح هنندح كنيم رو وا



 و

¢$ 
 ید نامز ینبهاتب لا لوا ننام اه

 كراو هده با روافیص ردق هب هجردرب راوق

 تسدپآ اندام لکد یتناذیص قناتی لا یراتاقیص
 یکر وپ هج دیا تن.اکوب نیسم ۰ ردیڈئاغیص

 : یدیاشمکب بوذآ یک لیس وصرانباقر, ندنچگا
 یقوزکتسدبآ هدالزس » كندنفا یطاشن اہقاعتمەلھ

 راد هلا وحا تشریح هد هرام) ید ۰ افا نیس

 ۰ یدیا شهاهار هج چ
 . ابم كع هدردقواو یفیدلوا حآ ر دقو ران رق

 لوا ندزاب یعاعط هدلاح یفیدنلو شلدا یسثح
 ہد ے۵ ؟اب ردیم را و ی ءانع»لربخ أت هب هرکص هد بوډا

 ییحابم ماعط هدرانهذ ۰ رولوا هلبلف روضحتدایع

 یغیدنلوب شالا نایغط رلءهدعهو یفیدلوا شو رب
 ؟ رولو یف روضح هدزامن نانلبق هدلاحرب

 هلايا لاک هد مه كج هلن وش ود نوجمآ نیس
 هلب هدنراګ لو صا هکر دندلاوحا كج هلئوشود
 هدناضهر ۰ ردشل دیا رات اروم كب هن رطاخ كماعط

 < رو وا ۱

 و



A % € 
 رار دبا تيار ەدايز كيە ەدعاقوب یر ر دهرا هطناق ول

 ۰ رثروت هک یل یخ ر ینا وذنالوا كج هدا ل وانت یجاعط

 ید هرکصندنا ۰ رارربدنرآ ینیرلاتشا هتروص ۳

 قام” هدلاح یشیدلوا شّعا ندشنآ زونه یکم

 هناب هناي یرلءهراب یماعطوب یدنفا هنر ونک قام

 هناوط ندفابط یتذل هدایزلا هله قرهشیلاچ هکع

 ۰ رولا ندنامود ناقیج مارو مارو یرفوط

 هخایا ری دنفا هد رزوا ی راترغنطی) را نکس طقف

 قرا نوجا نیسحن ليف هدنامزرب یرلفدنلو شم

 هسکن دل ا *یدا قو تفوهشغنازوا یر ههلاطموب

 نکل *یدیازتسبا ق4آ ناجهنشاب هرفس هنس هط وا ماعط

 یمک هن وراپ لا كار نکیا رروط رای دنفا

 زام ربع ۳2 یدنفا یاود الوا اب نم وا

 هب راب كراش را نکا هستفج هلرهع هب ورايا

 كج هیم هروکینیرلق دا كل ران و نیس * رای دکو حج

 .دنک هدازرکش هلبایدنفا یطاشن هد هسیا هدو ریکر دق

 .دل وا نیس هدرا هج رد كج هلن دهدنشاب یاب نامه كنسو

 ۰ رای دالشابهغما غص یب رالوق هکی د روک یران | ناد راق



(N 
 .اشا بھ نیس رو وا هک دن وش ود نب رارو

 یزوک بور و توف هرلابلخ ج هربدنالقابا یتس
 ۱ 9 هدقغاۆب هدلاحر كب تیا هدسس یتالوقو هدو

 اکو یکیدلروک یفلرضاح قب را نکل تیام
 یک یفیدا-ثالکا ندریرغنط نالوا صوص#
 ندااضا ییتمدخ یلرادقب ربا ندافا یل قاشوا
 « ! یوف هلب وش یراریکشب د هنو دوب زاوبا رکید
 ۰ یدلو|مولعم ندنسلدیشیا رارما هد"

 ءلرم ربک هب ورا انا د هرکص هسةقد شب
 <! مدنفا زکر و » یمانع» هکیدابا ان رب هزایدنفا

 دابا رب :دنفا ۰ یدالک ۱ سکره یفیدل وا كل ءد

 شیالرف رب ندنر ید هدنیس روب وا راق راتلاق
 ییانف یک ؛اص هددسبا یدکک زار كع اعقاو !راو
 ريد _ابا ادن توف ہداب ز اهد راما 9 یذلوا
 ها ژل وا كەت ینا نوعا یوا تذل كياعطر
 یکرلتآنیغزآ یقترا كنب راش اوى زامقیجا هچ«داب زا
 صال وربصآ نالوا کد یتح ٭ .زولكمزالىراەزآ



۵ ۰ 4 
 یطاشت ار ز ۰ یدیا هدقعوفوط هدنهذ كنيس

 یفیدلاف ر دف و هماعط هد ورب ج“ كذدنفا

 تفو ی هرکص ندماشفا اےک »د « یدیا رولء

 هدهد ید هعلاطم »? رایدالرامصا ییسر هب یا

 اړ ز ۰ یدوب هعکدوب هعلاطم و قرلوا دراو

 تفو یکیداک ماعط رب یکی ه.ش رطاخ هرک ضمب

 زار یماعط هصکوا و یتمالراهصا هرکص ندماشقا
 ۰ .یدیا رواوا عقاو هبیدنفا یطاشن كا یک

 یطاسشن یلاحرب هبوب نیسګ روپ وا هچرک |
 تا سم ردو هل. هدیا حاضت سا نددنوا

 یلابا ال ردقوا هلبا رفا سم جوا رکید هده بدا

 - هراو هراهج ردوا یترا بج كنس ندنعندل وا

 هتبشبا* تجاح هل هد هلا ۇس ًاتاذ ۰ یدیا رویم

 هبنکشا ۰ رویلی روک یل رض اح ماعط هدب راشط
 زاوا نوجا یهماعاق هنساولح كمریا ینماب روج

 یزا ههک شیقمه ۰ رویلپدبا هلبب راهب انا زکرس

 یعاعط هسبا قجهلب روتواقوچهدزارب ۰ ردنوزوا

 ۰. رولوا بحانم اهد اما و كقبا ےک



۰ es 
 هکروبلاللوف ىخاغاق هزان اندام و

 كب جد ه وصقرهنوطییب ر توس هده غاب مه
 یماو-لح كمريارب هل وا ۰ روپفار جاسیتحا زا

 یمب رندن رلءاعط تنجنامز یکیدناسنا هکرولوا
 | رویلک یکج هیمهدیا همش هنغیدلوا

 كءرباکهدازواو هلرلاجهلبتاجتم و - نیسحت

 | نوسلیا فرشم یزم هلجج هلیساولح
 هلبا لاب صواخ رد هن ییامدو ثانی ست

 كيانادم كصهد اریز ۰ نمهیلبا فررعت یتکیدنآ

 دنا یماولح مربا ییشاپزوچ هبنکشا هزار
 هدنرطانم ككرو وا زو-نه یکردلبا هببنت سهاک ود

 لکد هصار دوهعم زکااب هدمرف ماشخا و 'هلغلوا

 نفیدنل و ىد یماولحكمربا یمایروچ هبیکشاوش
 ندنفبدناراپ رابتخ ردفو_ ییسیدنک كردیا مکح

 لصن ها رترضح سدقنو یلاعت قااخ یال وط
 ۰ یدیا هدکمام لب کجهدیا کش

 یفیدنوفوایناذا وسنایهدعهاحراوج هکر دفوش
 رووایمارو, + قو, توعد ههرفس زونه هدلاح

 کک ۳
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 ۰ یلمرب وهنساب روچ روغلوب نالوا شعثپ هب وص
 د ولت داعسواتزع د ید هراناسذا ضعبهکو بلاح

 « یرلترم وح م دنا مرافا ثعاابمرسم جاب وا: ص

 یا لا هدنتح تاذ وا ه:شیا هکرولب ر و ییاقلا

 .سحح یدنفا هسیا زنروک قوچ لصن یردف و
 كنساب روچ هبکشا یرلفدروی فی رعت كنب رات

 رب چ هدنسعازوا نوشرا هسجرلکب ید یا
 ۰ زاروک ساب

 قروهلوادىش هدرلاشذا یکسال طم تنیس لرف

 هداب زی كيابحا باقلا لساساموب ییددلوا شیشی

 زونه یسرمص زود ۰ یدلوا بجو» ییارظ و ظحم
 هدزوسهلغل وا هدیدنفا یطاشن ندبا حدم نسی ۲

 : هکیدید یدبا رویلبا ماود
 قرار دل وطمداب هل وا هد یسا واح كهربا بس

 یک یراقداب كرابجشا راس قرهالشاح هلبا توس
 هلب غاب ېک ینبدءاللوذ توس ج یتح ۰ رویعای
 نوساوا هسرواوا یبا زدفه غاب » ۰ رویماللوق

 ابق هنماولح ثریا نوسنلوب غارت هزات هکولو



۶ 4:۳ 
 نالیاب ندنو هتشیا ۰روبلوا ېک روشاتهزارپ هد
 ۰ زویلوا زوس ج هابروچ

 یماپروچ هبمکشا هاب روچ وب مدنفا بس نیس
 یدنه ربع 7 ای یهروبلاق ,تبسانمرپ قترا هدکعد
 ٩ هد یماپ روچ هبمکشا هدمرن یهبود

 هسا هبایروچ عونوا هزکرب انا -یفاود
 هم ید د یساپ واچ

 و 7 مدنفا هبا 4 هسیا شاید س نیس
 لزوک یتیهام 7 ابیدء ندک وک هن_سیدنک مسا
 ندنسد رد یدنه ربع العا ۶ نوا یاشالک |
 هزرول وا شعایمهانک ك هسید « ۱ اب روج ىل و

 شفازواهدایز كب یعهانامزوااما تت الزبن .
 ۰ رولوا

 .ازواهسیا رونازوا ردسف ه تنیس"
 هدنب و نوشرا كي هسیا سیا ۰ نودعن
 هن رابعا یدنک ییاقلا وناونع كتیشره ۰نوسلوآ
 «اغاولت ريغ هزکلای هرلناسنا ضبالث۰* رولوا هروک
 هداسكرابروجیچد یناونع رب یداملاهلب وب * ژررد
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 گم
 كيلبامدنفا كيلبا ۰ رولکی نج بم الک | ییفیدلوا
 ال وا كسك | ندرفس كنهصارب رب هل وب ماشقاره

 «مدتا همت هد هص وصح تروص يسم

 رکسدشهروب تمارک ةةیتح و ادج ا نییح

 ! ,مدنفا
 ر لدو ناحزا یزو.س لوصو نیس لیف

 هرفس ید ماشفا وا هله ۰یدیا شانوس هلا سم

 .دنوشود یفجهلوا دوجوم كنهصار رب هلب و هد

 هش رعآ هک دیا هدعلوب راتګ ردوا یسیدنک هک

 ,یکیدلیا حدم ییسیع#ا یکی یدنفا یطاشن

 كيمرا هلبا یسایروج هبمکشا هصالنب هدر

 2 هکیدید ۰یدلی وسهدیتفیدل وا یترارم» هدنسا و لح
 .ابروچ هبمکشا ید یصشآ یکاوا اعفاو --

 *یدیآ رولوا العا هد راباب ندنسبردیدنه یس
 نوحاواهسرولوا ربع ردف4 یدنه اهانیسح اما

 بویرا هدنجگا اب روچ هسروا وا هزات كب یمیرد

 رویصا هزابآ نوک یکیا یییرد ندنفجهلوا بئاع



 6:۱ و
 | رق هرهوشود ىنغج هلل هاب ندناب ز نرعا

 ۰ لکدهلب ندشیا یهالناج هد تاج ند رص

 تابه وب یش نالی هیماب اج 2+ یطاجت
 ۲اب رولید یعهیماپ اک ۱ هسیا زم هلا ییا وص

 ه هبهبنشپهلبا یی وصتارب لب وباب -- نیست
 ج٣ هدنجما كماسعط رب هل وب ۲ رول لید هیماپ.
 ندهباییخدوا سیا راویثر قج هب هلا ینیماح

 ۰ رولوا تزابع
 رولیدبا هیت هبوب وص تا -- العرباع

 هرواوا لزوک هسدشد ماعط یکناهندنآ هسیا

 قادراب هد هع ماهطر 3 تبسا نر

 لزوک اهد یت-ح رواوا لزوک هنب هسلجمآ قادراپ
 هرولوا هل

 لوب یعاهطره ىجا غردلا یکی -- یطاشن
 ندیشنالنید هصارب 146مرویدیاظحرب هدروی ریش!
 لئوفر هلو و هلا دوق لو ماشقا نود ؟رواواه

 ابق یزوک هکردشمریشب هصاربر هلاووص تا
 هصار كناسذا هسلروک یفیدلوا هصارپ هددعلنن



 ۳1 ۰ و
 هام ۱ مدنفآ ۴ زیدی رس بس یطاشت

 قحهلوا 4 م هفاب

 هیهرکت ر یمیه كرتا و | ۹۳

 هاتان بولیوف وصردق یعیدای هلا ۰ قج هلی وف
 هدعب * یللوا یک رجح رلتا هک غ اف ردفوا ۰ یتج

 ۰۰۰۰ و 1 یللای وصبوزوع ندراتسآرپ
 هل وا هد « ۱ ق رټ » نیرو وا نکرد

 قرهجاقهنم زکک یمهیلاصو یدنوقنوب شاوفنورپ "

 هادس مس في رح هک یدالشاب هکمرو کوا هدر

 تبارن«یدالوا نظ قجهلوغو ًادج ندنکیدلیمک

 :, هکیدید قردالب وط ییسبدنک
 هاشم دللا [ یراتمضحیدنفا ییاود ناما

 2 کک ہریک یمن اق كنا ذا ۰ زک دات ج م ناو ساوا

 2 شادرف آ نده -.- ناود

 زککیدلیا فی رعت 7 یفحهلوا نده بس نیس

 نج هلوا نامرد هدرد كب یغشاقر كنب وصتا

 دایر. هد بور دث راق هبماب هدرب اکو ن کا راکرد

 هنن ونص تا ندا ر 7 ردیمراو یانە تنها



 ۰»»# رب
 كنيم ییکجهدنک بونازواردق 4 كاع و هن رزوآ

 ۰ ردیلعا سابق ندنرات رهش یکهدلوب وب
 یرزوس ك: نامز یفیدل وا جا ی رف كنانا

 زلات هسیک قدغالوص یزغا 7 روشالیلتاط ردق4
 هکیدلیا فبرمت یک ریشب هیماب رب یدنفا نا ود هله
 یقجهلوغو ید.لاق زا هلاقرط هناقیطنیسح روب وا

 رو در لصن ین هاب و, یدنفایناود رکاب ؛یدا
 : کیدا روید یا

 .دیماب راچ الما كج4 روک هناد زویشب بس
 یدهفوار | یتا قجرب وبف یم هنوا یکیاآ یس
 لدروا رع“ رای ! قواط ربع ج وا ! یتا هاط العا
 نر هر ازاق یم“ یرایدوخاب و

 كن هاب ینترا هدنناب راتازکغیدباص بس نیسحت
 ۰۰۰۰ اما كحهبلک مزال یقغونوا یمیعاسا

 ? نده بس یناود
 هسلوا یمیکناه كتاب نب هکنوچ د نیست ,

 هل كیچ كيچ تح ید هدلاح یغیدلوا زس همای
 1 نوجا كلا هدعرب
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 یعدنال شاب هرکرب ۰ ردیبک یسهیاکح نالی یٹع
 یرلهاکخ كم دخوب هدلاحیکیدروس ردق هفرق
 الص أ یتفا رظ و نیس هددسزا شع د & یدک هد ق رق

 یکم زکب هن رله اکح نالی ینب راهباکح كم« یدوکب

 3 هک ی دید هیلع ات *یدلو قوغوص كى

 زروب هدعامم ۱ لعد لب وا ! مدنفا ريخ سو

 ۰ مدیا (e هی زا قش مدنشک ن زک هسا

 لثه قرف كابا » هکرارید قرهلوا لثەروچ شم
 روم یاصنا ¢ رده رزوا دومرا هدقرف ردراو

 هسرول زا لس قرف یجد سن رزوا كنا هدرونلوب

 ی راهاهط لک وس وا رد كم 4 زکنیسح یللا وز دل سم

 هلی هسراو هکب قرف ید یرالثم هد لاح یغیدنلوپ

 «رولب روک یقوج
 لیاسق» هنفافوف وص كنس هباکح نال ده ثیقح

 :وک دنا بدا كب هناکزان كب یتفارظ وبشا کنیم
 ؛یدلدیا نیس امو یدلور

 یسلجآ ندنامط ثح ید ماشفاو هتشیا



 ۱ 5 1 E خر

 ییسوسكناولح هدرکو د هنا كنسا ولح كىرا 2

 یراریدکنیلاوب «!مراریق یناعت ال هسیا رازوب
 دن ر هر تعابص هلو ك ءاەط ندن کیدلدیشیا

 نوحمایفنیدنل و شلوا ببس یمیدنک هنیرخأتدق

 روبهلب یننجهبالفاص هراهرز یب زوب ندا
 ۰ یدیا

 تبعع نرب و هتشذ هدایز لا هبیدنفا یطاشن د |

 یدنفا ید نیست روب وا بولوا ,یتبعص كع
 ندنکیدوس ی. الوط ندقالخاو لص قبراتمضح
 ندماعط هدر یښیدنلوب كنيسح هل هسا وا هلو و

 دیکو  ندنن هیمهلوا نک نامش كل تح هقشب
 . یدلچاقرهلوا راد هماعط ثم ید

 .دتسبا یتذل و هدنحم رب هقشب ندماعط كنرس

 لوااهدبارفتسا و ارب ز ۰ ردیلمات با رغتسا هنکي
 ۰یداشمر_ و ییباوج هدكنا نیس وشادبا ید

 ندماعط نیس هدیسلحم رب هلب وب هنب نوکر هلی وش
 رب اب وک یس ر ندیابحا ندنکیدانلوس زوس هتشپ

 كء هدندز نیس » نوا كمر: وک تفارظ 2

 7 ي

 پس



 ۱ تورا
 - رکشیسد كندورمق هژتفص كل:دازرکش

 ! ردنفارظ نیع زک ها حج” ر ییسیل

 ییوجهدرلتفا رظ والثوب هد هسیایدلن کب كىز وس ود

 ی زار ندنفر داق یعاشا ندهسیت نیس رو وار ار هلا

 : هک ی دید كرهروشود تیساشم لزوک رب هرکص

 یتاریحلصن كد رات یدنفا طاشنی بس

 هلی بایحا یکیدلیا عجب هدننیسنا مز هکملوا یتوثفم

 تو قم ردق همرافالوُ یعزفا ندعوذ

 . مرایدنفا یدک و هلججزا «رارونل وا بیترت هد هناش رظ

 ربع ید یی واهدازرکشیرکیدیتاودییسا رب هک

 راعاندنجازتما كنج وا ندنغیدلوا یرلتمضح الم

 یراتفارادم کنه ردا ۰ ر 1 وا لصاح سما ودرب

 ! مرایاب هنوجو نالوا
 هدنریفع كنههئهف وب | همت ر هدرا تح

 ناک ا نک روا دما وا تردد نا

 ..رطاب قایا كزاوبا زونه ندیراشیط هدهسیا یدلیا
 د هلا یسادرفنط ماعطو یسدرفنط نوع و ید

 یتسابروچ هبمکشا وا | زکرس نالغوا ید كاتا
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 ۰ رولوب رلاذد زفکوت زج هلسب

 هدرب هلا هلا بحاصر و رفاسم جوا هدمب
 ناد ۰ رایدالشاب هدبعع بورونوا نیسحروب وا
 مک نوا ماعط نیسحن روب وا ۰ یدروتک هوم
 نکیا رروط بوس وادع تباسنجرر یلوا شلاق
 هددها یدرب و مکح هنغردل وا زسلو یمک هو
 یعا هد كنو هکاب یک ېغیدلوا یدآرب كايرو
 هردا توک هد رد « یمەو قانوضرو »

 ۰ یدجما ییووهف
 فب رظ یدنفا اود یثاب میکح ندرارفایسم

 قچانوا ندنرتیصاخ كنءومآ هلغاوا ندناوذرونیچ
 مدراب ربح هرکص ندمامط هله ۰ یدجآ ثح رب

 ۰ یدلبا فب رەت لزوک,كب عف یک هدنصوصح
 تنیس رو وا یر هلرس« | مضه دو « | ماءط »

 هلی صفت یکجهدیا بلج یینفدرظنردف هرلهچرد#
 هداب زندهومقهداس هسیا هداز رکش ۰ رداکد, جات
 ربنع هلی وس ینکجهدیک هشوخ كنسیلرکش
 : هکییدیدال»



 fr و
 ندنغردل وا ید را هک هلل و هدنوس رو وا

 وب: ؟ اغا نیس هادناک؛ كب : اعئاو د یدنفا یطاشف

وپ اهدر هدا زةاب هکر وصف تا هعفد
 دلراروصف

 رار دهند وكت املا والوب < ززایااجر یتیعاغنا ررک#

 ٠  یهاشمردشگ ییثرا هلا

 قا تیس هننساوا یروصت ر هل و اد دست

 یزوف هدر نالیدنا لواتدت هد 4ے ا نوک

 ىرازى و ید یدنفا یطاشد قترا هد روا زا

 ردنوایزوفهب زوک هدر رمز ؟ راہب 4 هدزعا وفق

 هند ک توعدرب هکز دندزدا وب هداعلا قوف

 ندنغر دل اق ۰ رالح اا هل وا هسلوا شادبا

زو هززوا قلوا ندرارذع لو: لا ییالوط
 يی

 نوا یدنوا یطاتشار هو" *یدنا ردادار 1

 دوب وأ ى الاوز یزّوف رب نالت هلوا؛رذع لوبقمهلا

 هک نی س رو و" ۶ ییزمدلوا رذغ نوا نیس

 ثاجهووک«دنسابژر یزوق هلت وا هدیسوم رب هلل وا

 فيك باصصا قر ةع وا انا ندای رو هسا وا

 هدکعروک ینعابور یزوفوا به هنس هجرلکب یک
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eوک هفطل هدب رع زرط دلاح یفیدساوا صوصخم  

 بارفتسا ةةیقح نوجا لھاج ر یک نیست یقاوا
 9 ردیلک دندلاوحا كج هلی |
 هنس هلکسا ج هلاص رک كيراچ 9

 ثنب دنفا یطاشن دن زوص م رایتعاسنامه ۶ ٩ ایدی

 ندرلفاشوا نکیا رار رک ندوبت ۰رلیدراو هنغابو»
 ردهعفد قرف یراترضح یدفا | ماج »افایلع
 هنر سوک ردکت یور هد « رروب روص یزس
 نامش ره هد رارذع ید ندناشوانیس روب وا
 یاما شن نمک رریک ندورف «یدنا ناج های یدنفا
 : 6<یدد كره هلکنا نىدا

 یزس !متم یو مردیا ماحرتسا یزک وفع بس
 « زلوا زسروصف لوق 7 میهیهن طقف مدنلکب كب
 اکا وفع یییراروصت كراوف ىد ریدشا
 قهسلوازک رااوف زس زر. رارزس وک یب راک وی
 وفع یني راروصق یکاه كراك هسُعا روصق رب
 7 زکسکج زس وک یزکک ایدنفا ی

EET | وا 



 ی چ ۳۲ و ۱

 ۳ ۳ دبیجقناق ندای ر هدد !ك-ج قوا
 ی زت ا و ید ند فرط

 ید نه شلوط لسم هدرپ هدننا یم راکم نایلیا
 . 4 یزوف رب هدسنفرت هکیدبا روتالک | یفیدسنلوب
 رولب هیلوا یتیمهاردفلوا هجرک | كندنه وشر
  هیعطالاتلم هدهرف سرب هنشاب یلشابیدنه وب هدهسیا

  «یدا رب وسییکعبهدیا تفایل تابثاو زارا هناونع
 < دعطالاكلم » ه یدنه رب هل وب تنم +

 هن رزوارابک مالک رب لصنیملوا شمر و ییناونع
 اد - رارالک | هتبلا نمرلثزاق یتفیدل وا یتیم
 نیس روب وا سابتقالاب ندنمالک « ماعطلا لولم
 هکوبلا>ح« ردشهرپ و یاونعو هب یدنه یکم وا
 2 رکید یکیدسایا ساشا ندزوسوب هن كنيس
 لا هدنګا راه رب دس «یدا راو اهد یزوس لژوک
 یکیدربک ره بولوا رادم هنت هبعطا موم

 پک« یدیارید«تاومسل ال ولم ِ "ناصلطب ٠ هدنتحناهلط؛ نوجا یفیدردنرا هدیتتذل كماعط
 یر ندەثاث ةنسلایرب ره ندداک جوا یفیدلوا



 هکصوصخاب «یدارولواروبح هغو قوب رابتخا

 هدلوبناتصا هلتمج یفیدلوا یرمهز زو دنه موم
 هد ههلهاح قرهنلو هدنلاح كال ەبك اتهدرنو وق

 هددص وص# تروص ندربهزاا هسبایزوف نالا

 قیافه ند-نغیدلوا یشرب شاک قرهلوا هده -
 هاکح هربهاللاب هردنالغاب نیست رو وا یفیدلوا

 كندنفا یطاشن یسیدنفا ؟لکد كنافادم هاب

 ۶۰ نخی زا هرم هلع و
 ترابع هدندیزوفرکلای یشندیآنیب زن ییهرفس

 شاراقیچ ندنود نالیغامص ندرلکتیا ۰ شعالید
 راو یماولح راب زا هدر شاباب هلبا یتا رال ھا

 ندکنجهل وا هروکه نفر رەت كنیسصرو وا کش ءا
 یفتذفل و ندازغ لهاو یغزدعنالنش وخآ ندلادوب

 هدنروغا یماولح سیفنردق و راب زاخ یخدءدلاح
 ۰ شعارربدلا هزوک ییادف نا

 همزابا نکیا ررک ندنکوا اشا یممش ولو

 ناما » نیت روب وا ۰ یدنوقوا ناذآ ندنعاح
 هر رواج وک یرلترمضح یدنفا ! قدلاق 2 یا ا



 ۰ یدرسوک روط رب ولو قیدصت ییفج دیمهلوا

 : هک ی دید لود

 -ووا یکعا هبا هما هدلاو ن نکل د

 یلل وس یزکج هبمهدا تدوع هک ٠ مدیا شم

 : ا
 ره ناسضهر نچ اب یعرازایب ًاناذ منا س

 « یدآ را -ثءامروک یمغیرلاق هروشدلک هراطفا هعفد

 هلی هدناضعر یتقو هک هغعوغزوق ندهناسحا

 تدوع هدد-صک یغاب هدلاح یکن دم هل دا تدوم -

 1 یهرولب هناوا
 ۲ اديك هسیاهل وا ماه

 هغیاق ۰ رلیدقلاق نیسح روب وا ها انا دم هد

 نوک و ابد افاد ردق 4 هک هرادکبسا راد

 .یدجا رزوع رادهیزوفنالوا شاني هددماهاح

 -روص یتفیدخلوب بوناوب د رابش هفشب ندب زوق
 ترا بع ندداکر تا اها رج نیمار وب وا ۰ ید

 كرهر و راباوج یسولوط رهف عج هن ر الا ۇس

 الب ی دانا دم هکیدا راپا حدم رد-فوا ی وزوف
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  4هان رګ ید نیس ليف هلنه> ینبدلوا ده

 .رد یکجهیقنا هدنة یدنفا یطاشف یسیدنفا او

 کیدید كرەربو مالسرپ لتامر هدرلهچ :
 . . فا احر یرک ومد یشادلوب وبت ناما ےک

 راباب هل طقف ۰ مدنلکب هدیزسم «مدکسک زارب «۲

 "لدبا یلت و ءد هنس هلوط یزوقر هدههاهاج نوک و
  ۱یدنفا ارز ؟مدنفا ید مهدیک نامه ۰۰ ۰۰ هد

 4 ۱یدازوا نوزوا -مرولب ام كنب راتمضح

 رولیتیص یرناج نكمل . ۱
 " شاید هجا اچ بیس هنسمکج كنیسح ليف

 نایاسش یمغا ناسیمرد یفیدلوا یماوط یزوفرب

 یلتوف اوراق هروصن ره نوجا مدآوب ۰ ردنقد
 هلروصفر ۰ ردیسهلئسم ماعط هعورش» ترذمم
 قدنرا 7 یعدلوا بیس یبعهل:-سم ماعط هنعوفو

 -دمهلوا مدآر جی ءداید كج هبعا وفع یروصتوا ۳

 ا یدیارایا مک ىج

 نوعا ی»ەلوط یزوف رخأتوپ ی دانا دم ۱

 یر. رب ج ه ج هجا ثشبا Ek هوقو ر 5



 : ودقتعاسر .دوخاب و رایهدلاحوا ندنفح هاب زاو

 1 ق ٠ رولوا حوک قاو هل.سو هکم رک تفو

 1 یمهالراصا هلک را و یسهرون وا 4 دوه كيان لر

 ۰! ردسشالوا ارحا هرزوا قوا طا-هتعنارب ید

 هد رولوا كعبهربو یلک لاحرد نیس لیف ار ز

 زوایروک نکرا زونه هصباسح كر یشدتقو

 دوسخای و قو وچ هوهن قد هیاغا نیس هسسذا

 لوب ها زات و اهد ار هلت روض یارک هلک راب

 ۰" ولو
 ندکدروکینکید- ابا تکرح اس هلی

 نالیدا بانر نوجما نیس رو وا قثرا هرکص
 ارجآ هدنروصر 4 ارهانو لمک» ردقه" تاک ذ
 جم ا زیدنک ید رازاق ییهج هوا

 ۰ رازولد هدا

 نیسعن ليف کیدا شاوا ج رب نوا تعاس"
 ل راف ؤاقلاط ۰ ید ھت یداک هغل وف یقاوص

 هدایزند رایدنفا كداحرسا و حایتا بای را دوخایو

 ندناداع ترور نامزره یرلقبا قام هرلئاشوا
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 روب وا هګرغوط ۰ یدراو هغی وةزوق لرهشپ
 ننس هد هسا یددرآ لردنک هن ههلاخ كبس

 يلا راد ند: س ەدلاو یفیدلوا شمالک زو:ه اما

 هدکمهلکب كنیدنفا یطاشن ییسیدنک ماشقا وب اقلطم
 هب هلکسا لاح هم هدنا یکردلکه لع .ندسنفیدل وا

 هدکم هاکب سی دن ؟ دنه وه هلکسانداروا و غا

 یدلک هنسهو هد هلک سا ها رهیلیا بب یغیدنلوب ۰

 ۰ یدلوروفوشراتهزکد كر هربدنا هې هلړک رار
 ربخ ییفیدل وا یتراه+ثمافا دم هدرلشرا وال هوب

 ضرع هو ۴ ندن راه۰وا هت ڈا ۰ لدیشمر و

 شک هلا یناق هتفح یکیا هاروا اد: دا

 قداقر هستفجر زکلا نوجا یتدوع هدلاح یمنیدلوا

 رابتخا ېک هلوعشو» ید یمیجتباق هک دبا شن وط
 ردک وب كب هسا نیکح نالواهدن و ۱ یدازالرب

 ندما ثقا لاحهمم هغاب وف كاب.سحروب وا ارز

 دیا. بواوا بواط» یهلوالصاو هحررکص

 یحدقبات هدرواوا كج هش بواک هک ربا نیست
 هنح هلص لوا ندماشفا ها رونلو هنفحیکیا

/ 
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 ارا ر یدک شبا بصف
 هدازرکش ۰ ردندرامدآ راجآ ج ووآ هشت ره رریک

 هکای بولوا روش طاطخ هبسیاتاذ زی دد

 رخ ۇةنكیا « هداز یرکسش » یعا لصا ڭتاڌوب

 ندنعسینادا « ی دالر هش ود هنفا رم تال هدازلصا

  یسهمزا مداب كنساباب ۰ ردشلوا هدازرکم هلب | فج

 رک شارواق یکیا ندنعورهو موئلح تجار
 ندانغا اندام هلئور هجا یندازاق كردا لاعا

 یثاب مک ۰ ردەدآرپ راشاب هیداراو رولیاص
 ندمتکمر یکرلبیبط یکیدع*هلب وا هسیا یدنفا ییاود
 | اقا نوق ملا هم ولد یمن

 هکردندشاب را عدق بط بویلوا نداسیطا شبا
 العا ندنارا-م عاونا هروک هن" وم ترد ان هنس

 هرلیا تمدن ضرع هرابک هلبببترت رل وچ راو س
 قافح هدا ز ندهسبط تفاذح هعقاو تمدخو

 «ردمدآر روزپ روک هدننروص
 نوا ثعاص نادم هرزوأ نايلعت یعددلا

  هغیاقرب هنغج یکیا ندنسهلکسا قجهلاص هدنرزوص
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3ê۳۳ رم دا هرات ی  Ey A۳ 0  
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 ا حر رییس 3 ۲ 4 «

 - یوژ هلی كفل بغرب ی اراز وس واكب آ»
 5 ض زالغا هنکجهردنوک قلو هل وش ۰ : ردراو

 .اهد هناا یدیا ۵ هتل وا ل شردوک حاللوک یلقاوف

 _ هسنفجهلوروات یانگ له یارک هلو یی
 هسواپ 4 روا یاب شور ندا یقحر و سی

 ا یدار واوا 2 ۳ تاق كد یدیآ

E۰.۲ 3  

 ن وژوا كدي یل e یر مز مود

 ندنةادءەلوا لت ۳ ك رد د شالا Ee ی رل

 ترا روک جادتحا هک دو هدا ز زی لا !ا هب درک |

 ۰ زشا دل وات ۳ ن ا

 كم رع ل روک لا یراه هک نوزوا هل و ۱ داو

 نامزواهکرولب هل وا دن وت سهل اط» بانک ن وما

 یراباتکن الف مرک یقتشام+ءان یط و ط شزاف لا طیور ید

 ا

 شا زونالوادم ندرات 1 نانوفوا هدرلتمج هل وب

 تذل ندرلهتها اطم والثوب قوا یطاشت هد ےن

 7 یلکروسرب هددققدره ۰ ید لکد ندنا ود قلا

 یر, ره ک د ارا همدې وب تواوا يوثق كند متد

0 SHA 



۰, 
 یادی E «-یبح یمنادال شاب i رب

WR: 0 
 لکم ردیف یکيدتیتردق كنه.فااق ینا هچجغوب

 د هکلب وک یلالو هجا ینو غا نی بواوا ۱

 یغبدلق نا ريح هنالف ه یرانع یاپاقا هنت ین یشاق
 ندنس را یرارغ او كن هروج یلامرنم هدر د: سص

 و2 4) .سد زاب نداق ردغاک و 1 یگ وسمبچ دغاکرب

 ۱ ی وس وب یواحیرا هلک

 بوت لده هج هب احاد | زم: ءاح ص ۱ هام 2

 «!مفجالورواق
 كنرسحت رو وا ۶ كدا ریفنالصایمالما راء

 ردسفیهب زاب كبناکنازاب یرهگ وب ید یس:وقوا

 یرا لک و هيل هک هيل که کن یسحن روب وا ندنغیدلوا
 هدرظن "یداب هده-هیدایاتریغ هغموفوا بوکوس
 تبا ۰ یدبا شام 4 الک | یش ۳ ج ناھ

 ندراکع یکرد وسعت یو هک هنسهدام«قارواق «

 هدبوب وا وا هل هما لاکو اهدر هلیسابف همرواقهزا

 : کی یدبد دره: لک ۱۵ یم اے كن لاد الج ےئچ
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 9 را
 هسیقن ةمعطا زکر مج وی ےہ هدلاح یراکد هلیسب
 ې ٠ ردا مس هل. هب دام تذل

 نیس رو وا هلا دالج ےٹچارظن ہرالاح وب ھتشیا

 .هبهلوا لصاح یقلادفرب ج ندتسانم یهدنسهرا

 هروک ذنتیسانم هیلع ءان قرهلوا مولعم یج

 * یدیازعهنل وا باج هدجهءابتشا راظنا هنب رزوا

 رو وا هرزوا كەر و تیام هزعاب یحرب وش

 رندا راذک هدنسهرا هفلاق دااجمثچ لب نیس

 تیصوصخ هدگنسیکیا هک هدیا هباکح ید لاح

 ۰ نوسلیا نیمت البم هجنمرائراق یرالاوحا
 نیبطت

 راطفا بول وا انو كنم دنفایلطاشنرب یکی دلیا ابتشا
 دژ ماچ هدنراتفوروح» هد هسا لکد هدنرنامز

 . هفرابالوط هم ود هدنفلهرا یموییبام هلبا هفلاق
 ةفیطا هدرالح یکيدروود تصرف را ماو هدنس
 ندنشدلوا شهروئوک 4 وریا اهدزار ی هناعمام

 یسلقوواب یا را ى رادان هل اق هدک كلبا لولح ما ربب



 رالش اب ید هراشنز رس فبطا ولو لر هید شم
 هلصف ندرلءرغم هکیدیا رول وا هءفدقوچ » یدیا
 لاح رد ها دالجمثچ یهسینن همطا ضب نالق
 اقلط. » ههبالناص هدنرابالوط رالیک پ بوریدلاق

 یزذه:دات 4د « ر ویالناص نوجا .pet نی 7 1

 ین هساوط قرفجح یدالجمثچو زرریدزف
 مثچ قجا «یدبا وروشولوک هبدش هک ۱ ان نیست 0
 تیدج هکر ج هنبحم نالوا هناا نيس ءادالج 9
 - هلج یر هفیطا كنان نم ىو بویخاب هلن رظن رود

 ۱ یاری 4

 و ۳399 وب تنی لیفان
 هنسود:ک هغلاق ذالج مچ هل هدنانوفو * دین

 کرم زا و اید یب وب یک یفیدلوا «هبوبج»
 ۱ هک ی دیار رد نیر وب وا ر ىدا

 هد وب هرم یاهو 2 ی 1
E 4 75 

 7 ی رخ ۳

 .روص زاویه



 اس یو

 ار را NS هل راظنا ضمب هدناح یکیدلب

  هنیرظن بلج كندمک رب مچه نکا 9رکچ یمواسق
 .هرکر ب یان :وکشود لاجو نسح نایمهل وا

 وا قارا 7 یرایدلوا قوم هسیلج یرظن رب كج
 الوان نوعا یس ال وا فرم ندنسیدنک ها طف

 ۰ .رارو اروا هلبایراتیهاو تردق
 ڭنىدنقاىطاشن ید یر ندرلتوپ هنشیا

 دراح مچ
رو وا بول وآ ی هاو

نفرط نیس 
 ۲ ند

 قلت هرزوا قلوا هسنما به یراهفیطل نالندیا

 - 4«یدنفایاهاشن كنيسح هدنوک رب نیش هتبلاو ردا

 دعا یفجهراعبح قارچ یسیدنک قرهراولاب

 ۰ یدارادآ

 تیسانموش یکءدنسهرا دزاح مچ. "هلا نیش

 یرلهولع: تل نهلخ قانوق هج! ندا و همام امت

 ۰ یدیا لکد هدیرالومج هیلکلاب هد هسیا لکد
 نیسصیتح بولوا مواعم هجترح ةداي ز ندقلمالس
 « شک یعدنس » قلخ مرح ضمب هل دلک ید

 . هدالج مچ نیسو ارد هطالم ها دال مچ هد
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 7 ردیلکد لو تفد ناش 7

 هب وغرات هدالجمشچ كنيسح رو وا اعاو
 لئاننامز یکیدایا تعجایمره اتضح یا یکیدتا

 یفیدلوانوحما یرطاخ رانا هورف لیکم یفنیداوآ

 هلکنا هک شاب قم زا نیداقرب ,دهسیدیا راکرد
 رلنداق ۰ مبدا هفاش الصا راد هادوع هقشع

 كب هبادوس نانلوا ضرع هلی رایدنک هدن راک
 ادوسوا قسد هدسلاح یراقدنانبا یتح ۰ راروان
 ر هتشب بوبمهلوا یلتوف ردقلوا یرلتام هدنرزوا
 ۰ ردلکد ندنالاح ییا دیا هبلغ اک كناد وص

 ولو هفیطا ترا 7 ییدهل ورلیا یراذاب هرک رطقف
 قلوایدج لاحرد یا هساوا كج هلب سوک زوب رب
 ید تناتمو تاد هدن را فلتو را ردا قات هرزوا

 ۰ زرزسوک

 ید چ وک كلی: هبالک | ینمحو بیس كنو .

 هدنسدنک یموه و دنیا راظنا كناربج ۰ ردلکد

 ند:روک ذ۰ راسظنا رکب یر, رادرب نالوا مت
 ,کح هل هديا دن نک ودنک هسزا رسا شيا 7

 ی ۲

r 4 
 4 ۲ یو ۳

 سنا ۳۹



٤ EN 
نوکوس رايتها ندمرح رقیک ردنک یباوج

 کا 

 و هزا هیضالا هدزکلآ ندنرلشوک و ج هکرالفاب

 رد 4 هد راو هد رب ورم تلد
 هد ربا وب یه

 * رددوح وم

 یکددونم نده تر ےک ی ها دزاع مثچ

 یه راحت رامتخا و نوک رب طعفیم زکیدالک | ید

 دلاژس نالوا دراو هند یکادو-س ردقو نوین

 و لاح هکرد شهر و باوج ر كهجب ! نیس رووا

 ر هاشرظ یحلا یششفا هدایز اهد " ةد هاش

 ۱ هکر دشع د ۰ ردا وح

تود هنشد) وا داال مثچ وه نیر
 ۱ روب 

 ۱ دسیا روطام ۰ * رولوا یز طاش هلدالعن ۰ یک دل

 *روالو چد هدرا دش ا نوا يت هویف ال دن

ا هما ۰ زدنل آر س 42: كي هح تل آو
 تیسدقو

وس ی ین هوآأق دالح رم هنتفرح
 م

 تنیس رو وا هرکص ندو اوا اه هب کو

 درج كج هلن دنا هرز زوطاسرپ ند او هلی و

 Ek یسلوا هدکماعا روصق هدد زدق هتم



E E 
 نوا هکو او۰ نوساوا شاغار, کوا * ردشقار

 مد هنشب ندنرتسدخ یناشآو وراتوب ید نامزوا دالجمثچ ۰ نو سنا و, هزاترب هدنشاب یرکیزکس
۰ 

 ىدا ندرل,داق كج هم هل روک قد هام دوس و
 یب ونوزوا » ییفاص وا هلرمداقلزوک نمرارعاش
 یک, رک نوزوا یافت یلفادودزارک یلاب هما

 ناصوا هب و خد نوا رایدا نگدچ ېک یراکدلیا نويت هد ناف ۰ ندرک شپ راةر,
 ی ۰ یدیاروآوا نکم یقیبطت هب هملق دالجمشچ یاس لج كن, رایدیاهساوا شتا نیبعت هنیعه
 رالک م رد كن دنفا یاماشن هما دال ج مثچ

۱ 

 ادم ردفو کا نیست لف نوا ینیداوا یهیج
 یرلو,دبودک هسغانوت ناز هن .دوشو دهنه
 وا ندنفرط هلا دالچ مئچ درا رردنوک هعرح یس هده نوسلوا ترابع ندهنکیا یلیوط رب
 ؛رواک لاؤ« «)یجآ ینرف كناما نیس » تماس
 قیدصت هلاژوآردیلباف یلوا قوط كنيس جش

 ۲ رو وا



#1} 
 زاغو ندقلوا تسود هبایراهتشب بواوا تر
 ۰ شعارم هنلوا روصتهدنافرب چب نوجنا فی رش

 یہ قص هنغابوف كن دنفایطاشذ نیس لبق

 یبطف تاوبانسا هدکل رورپ مکش ارب ز ۰ رارغوا

 یطاشت ۰ ردشتیا تعانق هنفیدلوا یدنفا یطاشن

 یفیداللاص قواق هداب زالا ید هدنفابوق كنیدنقا

 هک نامزهب ره هغانوق ۰ ردهفااق دزلح مشچ

 یکوسک و شیکیدر هتسدا زا وا جم هب ها دراجمثچ

 یاوا راکب زوسنه تح ۰ رروتک هبده نوسل وا

 كح هدیا لهأت هدبو داوا نوکرب داش هلیبسح

 قرهنابف هنن رلفایا كن راتمضح یدنفا هسرولوا

 كدام وز هنسیدنک تن هغلاق دالج ےٹچ اقلط

 هدییفجهسنلوب هدنزاسب یساراغچ قارچ هرزوا
 ۱ ۱ ۰ رای وس

 تكنسعا ارادم ردقوب كنيس ليف هدالجمثچ

 مشچ هکر, وربخالوا ؟ یعزکیدل هبالک ا ینییس
 "ندنوج یینالف ینلهآتیلئارج هلب وا فلق دالج

 هدو رک ندقوج یشاب قرف هکدوج ۰ ردشم رک



4۰3 
 هلدسرول وا كجهدا ماود هدنااذرو نم بس

 !كسرونکیهدنع هکمران اب وصر هلب وا کس

 : کش دهل رو ط توت و روتفالب نیست
 * مر هبن وام اعم هدرول وایسهفنارفالا --

 یتمح یکءدزوسوب ۰ شاک ترینحرپ هقلخ
 : کش عد هدن راقد روص

 هنماعط هک هید « ه وض» هح سینا رف س

 وڈ ۰ یدا قاوستاب » یعدقم,ا هجا ۰ رارد

 ۱ متم ًاتاذ هئشیدمهنلوا تیامر هتداموپ هدرانامز

 بواوا مدآرب هل وش نیس روپ وا مزب هتشرا
 قتل وا شم "الک مات هم راف لوح تیص وصخ

 یسهدلاور ۰ ردلکد له تاذوب کز رد ی د :رزوا

 بو لوا یردارب كچ وکر هلبا ی ریش یکیا
 لزوک هلبا سکره ۰ رر.دنک هلهافر یغای یرلنوب
 هلا یقاط زاوباو یاو جرضلیک وهله ۰ روک
 هداسد هروک هنسأمدا كنا بولوا تسود تباخ

 اهدتعنص بایراقج هلت و ط تعود هدایز ندرلاو
 اب ندرایج رالی وإ ها رول دا روصق

1۹ 
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#4} 
 a زجح* ار

 ً یلکد راو رازوس قداجآ
 *شعا رونلوا ثخ ندیتسوم نوکر, هلج زا

 *شادبالاوسندنیسح یکیدم وس بووس یب قسوم
 ۲ 4 قسو» روس كء کلا ا نیس D رک ضمب

 قد زوس ران و نین ۰ رشد «مر و تها

 طقو یفیدلا تذل د ندیفمومالردبا حرجو در

 . ومان زکااب بورلوا صوص# زاس ره تذلو
 وب و ek یرازاس هقشب ۰ رلبا نایمرد کید
 ناوی نھ یدنهدنال شوش ندا زکاا

 ۱ : هکرید هکیدیا

 از ماا زج ندا | مدنفا توا

 تاب عون نالیدشماق ۰ ردکعد شاق كعد یان
 هتسشیا ۰ راقیجرکش ندنا هکردراو یعدقر هدننایم

 نوا مب تبع هان نوجا یرطاخ رک

 ٠ رد رور

 روایدا ثح هدنابم بابحا نوک رب تال ذک

 : هک ش ۶ دهلرورم هنیسح یسب رب ندراضح نکیا



۱ (Ir 
 اریز ۰ ردهدنلو هدىتقو یلاح كنيس و زا

 روا قر:رو وط ییارف ءدارو هداروش م۵
 نو ر ءرررد کیر, هاب هليا رشید یمیدلا هد

۱ 
 کرشعد هنیسع :

 .رابان یهدارب ۱۶ كسراباب 4 یرلنو, 7 تمزعا حرخ هر رب كم رونازاق هراب ردقو 1 انان بسا
 ؟ثسیءرولیب هلا اریک هج زوک یراب كس

: 
 کشید بوزو باوج "الات را انا نیس

. 
 مد دیا .هلیف سص هراب اما ردراو مراداربا ج

 .مرولا لزوک ك هدییرلاریک
 را و دارا جاق ا

 -- )ییا زووا

 كعرولا اریک ردق4 تب
 آ هما راب وف هن ندنت و م ك سک ره هست
 لصن ایک نانلا هشرزو یک نانلا هشرزوا تو وا اج انس
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 .دیکینتنفارظ زما سعت لبف مراقروق لصق ۰!یماریک شید رب ۰۰۰۰
 سس

۲ 
۳ 

eT 



۱۲ 
 دننیدلوا هدتفارظ كنيس لبق مزب 7 لصن

 هسلوا ید یفارظ هلو اذ ؟یرولیروم تقد

 7 یدیآ یزولوا یسهصلک | رابک نیسعت لیف

 ليف ییکیدوس یوم یک :اه ندعو نوکرب

 «مروس یئ ود ناضر» ۰ را دمر وص ندندهیک

 هفرصهرام ۰ رداد مدودرب نامر متاح » ۰شعد

 ره تكنهمبرا اوم وبشا + نمد زکب هباتسش هشنوحت

 هروک اک ۱۰ روناو رلهوبم ص وصح ھن دنک هدر

 نسل هدکداند 2 كسروس ییسیک اه كلم »ا وم

 قدمع یبسهلج كناوذ نالوا دوربجوء هداروا

 تیا ب وکي هنرازو هلرظتر ها٨٥ هدنم هج ردنا

 هک شد

 یتاضهرازک هسروسیمالازکسرویلیوس هن س
 دوم یکم _ملووط لناط یاد راک یاش رر وس
 تحاعم یشیدرفاج هراطفا یسک ره ثاسکره اردو

 اطفا ۰ مااق هدد هناخ نوکر هدناضمر نب ۰ ردم“ وم

 ناح كرد هدفاوفر یروص هدناوفر یر

 ۰۰۰ دیماوا ناضعر نوکره یکاک ۰ مرلرسد



 ین

4 ۷ 
 هولاب یر, شل وا تک ندزو راق داخ رب

 انا نیس قدص» یر كردبا حدم یی.رزویراف

 زوپراق هولای» هکشعد یر, رکید هرکص ندقدلوا
 هدیغابق» انا نیس ءراراقیچ قابق ایر ک | یرل

 روس هرزوا قلوا قابق یغابف » هصابد «مروس

 اوج هنلاّوم «"یمرولب و«یغنابف زوپ راق هدلهسیا

 ۰ ردکعد یم هبروک كيد یغابق لزوپراق» ید اب

 یمهروک كزوپراق هدنوسابوسیم هب روک كلرایخ
 هدنغاح ما «شعا هلاقم هد «? نواوس نوت

 هوس دكنیمګ لرف یک سکره یزوپراق نالوا

 دنل واثحم ندزوب راف نیک هدر ۰ ردراکرد یکچ
 نیک یشرا 5 هدایز لا زوي راق افا نیس هدق

 شاک تربح هب هلج هجندیاداربا یتغج هلوا زوپ راق
 : کشد نوا هلازا یتریحو, هسپا نیسحت

 یتلمکمرومهدتغابقآ ی لک د زور اقا و های, س
 ناک یوا زوب راق یا | هدیشوروج ! هد

 نوع راو هبا مسیاهدنوسل وا زوب رافاکب ندنغیدل وا

 !نوسلوا یزوب راق لهجوبا



CC 0 ۱۰۸ ۰ 
ن زاتریضحب یدنفا یضجهلوا یدنفا

 هناشو لاح ك

 نابتسهند»سصتح تام ولم زمگددل و شرب و راد

 یعیعو-# مان كم هاکح هکو لاح < رودي هلوا

 هدهجردیحر یت ھا هن دندن وا « رو وا »

لک | یقیدنلو رو وا هدرب قجهلوا
 ۰ رولشا

 « ! نیمص لذ هرلنامزوا دروب وا وب توا

 6ر دافا نيد نالوا شلا تربش هدنمغزوق هد

جد ندک ع قوجزک]اب یغارو وا
 بوزاواترابم 

بم از اةوب سب لبصا هنسلا یاونعوب کاب
 ب

 ر لل هوهرب م كع 2 هداید ۰ ردشل وا

 هدلعگرب ۰ نون سمو نیس لف هک هلوا لتاط

 | قشام كنلتاطاخا نیست 7 یعدنل وا ثح ندیلتاط

 .ندیلزوط بععرد . رردنانا 4 هلج ییعددل وا

 هد كلزوط تقعرد . نوسالوا ثع هد

 تكبیلزوط هجا وا یلتاط نیمأتلاب ینفیدلوا یتونیم

م و وا هل یمیم اسا تكلتاط هل وا یلزوط و
 . یعج ه

 ٠ رادا تابا
 ی

 . ینیدناوب كنيسحت لذ نوکرب هکرلردیا هیاکح ب

06 3 
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 ینا وضو, قرهلوفوص یرغوط هني زافوپ كفب رک
 زنا ناقا ندن ورب ند زغا ۰ شااوب یی راه رد :

 یکاوا هةیفدرپ نامز یکیدلیا مایفا هبهلجج یتیفک
 هدد سیا شاوا عطقنم ن وجما نامز زار ردوتمق `

 نایالشابرارکت هرکص ندک دردن وک نس هاج یراءتخا
 . ردشلیا ماود زدن هننامز رود« رام مق

 کی لزمن رغبوا ر ندنسهصتتالرذس هزسهنشیا
 عراب یکیدلیا میاست هبیلاوز كغاشوا یکیدردنوک نوا تءروص رطاخ نوکی ریا كنبدنفا طاش
 . ردا ها ریخت تا هرصر اله آ هک

 وب اهد هدنتح یدنفا یطاشن ۰ كليا دارا + ۳ قاوالاثرب زکلای دارو یس هعقو ق ور وچ و
 ندنتض هډ كن هلج و رولیدبالقنز هباکج ك یک
 مز نکل ۰ رولیروک یفیدغچ رتلاف راحت قوجزا
 اتداعبولوا دا هنس لج رنو یدهاکج رو وا
 هانی اید» وقرب لم نوا رندبا بیثر ورايت
 . رواوا قفاوم نیهز

 یطاشن ماه و یاضعا یر هد هلاکو

۱ 

 3 ق
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  یهزآ ینو راترضح یدسنفا كلبذم» رب هلب وب
 رو قاشوا ندزودنوک اهد هکردقوش ۲ رردنکا

 یيدهوک هدد كلوا قرهباپ رج رپ ندنوراب
 ` ند رجاقر ی رج د نوا یملسیا سفو

 قح یکیا ردنا بئاف یناریم یوچا وانامز یکیداد
 هط زوک هلو یریج یفددباب ندنوراب مهرد
 ھ صاران صاب ردو 4:۵ رط باص نوګا كاب هر عرض

 هد شاپ یعاحوا هوم ردن هما ثفاو ندنعید ر دلو ط

 «1 ضوق» هلول ای وک ندنیدن وروف راعا بوئوط
 هل وا هد « ۱ تاچ » نکیا قجهراقیچ شن آر, هد
 كنهراهب ید قو وچ هکردشمالناچ شیالناچو
 ۰ زدشابراب هن و یلپ و ردف ها یزغآ ۷

 ۰ رولیدهت د را هن هن هسل وا ردق ون اضق و تالب ذ٥

 وسر دل وطهلبب هابطر هلپا تورابمه ردیف یکیا
 یکایرت ۰ رادجراب ىلا كنان آ هکربت ردقوا ه و رک
 یرفوطهنشا كن زغا هسا یفویوچ كنسهرا+

 اوا نالوا كوروچ ًاناذ ندنفیدلوا شوت هب و رک
 یقاط كف ووجو شم رف یسهاد ترد ندر شید:



 كحج٫دا دل ون نک نزوداوک هلا ههه ب

 لرد یک هجززو وا های یرالب یراق
 ید روت سن وهد وا و هرکصندفدل وا ییافک

 ؟یمو هنف هک یه همت
 هدناسعر «راو یکایرت راهتخا رب هد هلحم ال

 لغو بح زكا ۰ شفلوا تود هزاطفا

 ردت هعاود ردف هنک و دص كنءرف-ندندرد

 یفوبوج دمع قاشوا ۰ شنا هدي راب قرهبمهلوا
 یدنفا یطاشن هدهسلا شا تراس هغەردلوط

 یک یکیدنسیا یغوب وچ یدسنفا | دمع قارب »
 »| نو« رردلوط ند هسد؟ وش هديه ! نوع ردل وط

 . ن ا ايک و شاپاب ندلاش الما هد

 قرهردلوطیک یکیدنسیایغ وب وچ رابتخایالاوز
 ردق ه یرابید یس هود مام هرکص ندکدرردنللت

 یک ای رت ههنالناپ یپک ءربوفرب هلوا نامز یکیدجما

 هالک هفرطرب ین هوبق دفرطرب قوبوچ هدا
 هف رط رب هد یسادن ۰ شعالرف هف رط رب ال ز وکه ف رطرب

 ۰ شرو ییاب بولیرمم



 4و
 ِ هدوزح و یا عج هلال م روک هلا وا ضد

 روب وا رب زیدالشاب هنس هب اک
 هتشدا ید یس هعقو

یسادنک نکیا زد عونا
 ۲ رب ناديا هماک | هاا ی

 راف رص SAET هکردهدکغا رب وضت
 و

 3 ترو اد
ندکاوک هل هپ ته یرلراق

 یهریف 

 * ردیدناص وصش يح هللا

 كگ
D4 ۱  

احریم هنسردفوش ز ویکیا كم
 !ندنل

 لا ك سعع ید دفا یطاشت نکا

 ۰ هدرادذتس

 ف هد هم اسسا(

ا ندامت سرب اص كوم
  قوح ر ةدل وداتشا ٠ دی

 ِ ےک یونس ندک الما قوچ رب هد»رحذط هلبا راتع

 ر جم ندنفیدلوا یریک هوا هسیک زوب جاق رولی

 .نامزشو مو بویاوا یخاتحا هلاغتدا هلبا شا

 هک کش ار اندام ی یناف نا دام وڈ ید كار

 یطاشت ندنفجه وق 4-نلاح هلا
 هال وا ید_نفا

راکابذع وارد وارد یزامز
 رلبارا يا دانا یر 

 اورد رب نزار كراکابذمەوپ اعقاو «یدیا

 و برات > یدنفا هد همد دا رھا دلو
 اکو



 ۱ قره شیلاح 2 ریە E A رد

 یا تءال ییا ربرلنامزوا هتسیا,لباق یماشای
 هلنا زاناو: ېک« ید ٹاریم » وال یفیدلوا یفاک
 موزا هبءعاح دج ولنایلوا جانحم هکنهل شبا
 لو« لا دسناهد بدو ۰ یدا ررولب همروک
 نوګ اه رادانس>ییسهدوج وه تور هل , هل را کن ز

 ُن الواقوح لا یشبا تبلوف-ثم یرلکدایا راهتخا

 هلا رییدآءوصع رب اندا ارپ ز ۰ ردهدنس هچرد ون
 * ردن دنا جد یسا ریچافندلا کتور

 وزشبا ضب یک هداز یاهص رتور

 هب ۰ رونلیوسقرهلوا ناصام مولا یره |
 هدنماریب ناپرف كانم رافضا ضب نالوا ندل# وب
 رکسش زاربهنب رب یرکشموفلخ تحار هنب زلرفاسم
 .دلبا مدت یزهچراب رکج قآ شعالو هبهتسهذو
 ورو وکه بارد مته زام چ هرن دل وا هاکح راک
 هدنات-ریاف نابز هلمجو زمکیدید ید لوا کا

 یزللنفولرد ول رد را ها والثء و نالین د«ثالب
 7 دوخ ابو یکج»رردل وکیناهج رلقلانف وا لص ار بز



1 
 لوغشمردف هحایص ندماشتا هماشتا ندحارص

 تر ادوس تا اقلا هدنباق كنداق رب نالوا

 یشاار هق ثب یقج های :لاح و 1 یمرولب هنلوب

 هالا یخ ده هدنک وا هرجب نوک نوت هد بويل وا
 ۰ رونلوا هدهاش هللا تیرنک | هدولنداقنالوا شلاط
 ارت هک و شود هنسمسردنک یدنک یتیداق و .ییح

 ۰ ردالوا كمرو .باتک رب هنلا هتسپا ندکلنا
 هسلواناموز رب شلزاب هناقشام لا تاتک و ارز
 راب ندنس هعفو صاد ثا كناموروا نداق ید

 ` ردفوا نهد هلردا ضغب هن راضعبو ءلرهنک یی

 -اشمراس یسدد:؟تیلوغشءوا هک ردبا لوفشء

 هلا یکوص كنه اکح یفیدوفوا ۰ رلیا منم ندلف
 7 ردیمز | رلندبا ادف یهوشوا هه نوعا قلآ
 هلا یش ر یاسنا كمنو شود یوب زکالا هنتسشنا

 . .هدلاعنم ردقهل ندهریاس لفاشم كنها لوغشم
 هناحاضبا هدایز اهد هدرلیا تیا ک ه هئزاوم ییکح

 ۹ زار ید موز

 یکید-۶ تیلوغ-شم هدزلوبناتسا یلنامز رب



۶ 
 رب ۰ رانو تابا فرمص هکزااق یراتفو ېز

 دناکب رلةلاف واردولرد ندنسلاق زنستلوةشم كمدآ
 كي ید ندنسسلاف زسنیلوذشم كنلەرب یک یکی
 یعهب شب تلبجكناسنا روایب هنلکب راغلانف قوج

 رانهذ بود هلوا لباق یسلاق شوپ هههاضتفا
 ةےیمو ٤ لاوحا ه-سدارازلوا لوغشم هلیشر ا هقشب
 - وشود رلبش كداک هرالقع قرەلوا لودش هلیا نامز
 رناسنا هد هد تایعج هکر دم هنرکحو ۰ رارو

 تحارنساهرکص ندفدل وا لوغشم هلب رابسک وراک
 تفو هللا هاموسصع» تدوغشم رب ید هدر لنامژ

 ولر دیکر اوتر منوف یتکراورتابت نوا یرلهروقع
 قتفلتوفرو كالوغشم رب وشغ وا داعا رز هشاک 1
 رلناسنانالوا هدنتلبج راقي هللا تیل وغشم رکود

 لاغشا هلا زد کاکا و ید هدنرانامز تحارتسا
 « ردشه و لوب كلما

 ه ورايا ند: ک ]زم م شبا كناسناقلانفره تقرقح "

 هدهاشم داد هسلنوخود ندنمج یک :اه یکج هلک

 هلا یفجوچ یغلوچ هلبا قراب هلیایوا + رووا
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 ۲ - , رو

 ۱ ت



 4 د لود «

 یڈبا كج هدا لاتا ینامز يقع كانا

 ند همامذا هداع لغاشم مدآوا سیا زفلو جوکو

Êلوغشم هلبا رب 2 ماطر كج هرههزکر هذسد رب  

 و هبهب رشب تیعج ندنرلاضعب كراو هکروساوا

 هلوصح رات طه وارد وارد هح اص ېچ د ند راضب

 ۰ رواک
 اعاد هد رادا_ہف هةتا وپ 222 نویعاس تح

 یتیرلغلاهتیمهاو تقدرظن رانالوا زم ج وکم دشا

 نالوا هدسنجما یزلشیا یدنک ار ز « وردا ىأف

ک هن را هەو تل وهشم وش یرانامز ها لءدآ
 تیا-ف

 قرص دد الوب كل هشییذادف هل وا ندن کج همدا



 ی تاداود فال 3 ۱

 رج یه وانوا

 رد واح ییهیاکح رب هلیعا (رووا)

 یررجگ

 هعمفد یو

 هلدصحر كنم هلبلج تراظن قرا قرهلوا

 ردشاتصاپ هدنسهعبطع ( راباقرف )

 لوباتسا

 اهم

۱۳۲ 
 ( راطخا )

 ضو هنناذ رریعبط یارک تو اک
 ردحالص 1 ۶
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 | هت رزوا ط روپار نالب رب و ندنفرط تبلاص

 لوغهرف یتیفرطرب كناخیلنچروک ذعیمیلود هسنارف
 رشرنلا مشب هدرازا وج وا ارب ز «یدلبا ذاصایعفوم

 *یدنا قو ینوم طباض ج زدف هناناسه تعاع

 قه زوو هدنسهن رف ی زهر یقترا ید تیلاص

 كيا هیامرس یتفزوژ هنن راسلا كراراق واب وکو
 هد هسیدلیالقن هناخییاج ینتماقا زک س ندننکیدرتسیا

 هناخ یلاج هدهب ۰ یددابا لیدب هدیسا كناخ

 یدیار چ ار ز ۰ یدلند « ,ناخ یلروغوا »

 ا یسید نک یداصتر اضح هدلاح ینیدلوا

 ۱ شا لا تیا هنسهحرد هاوس كل راءت نایلک

 ۰ یدیآ
 ك 3 ۳ ع -



dri: 
  1رک یا شعا مدآر روسج رد-ف4 زس نی

 +شعرازفر نامرمغو فیفع ردفوا ید نیفزوژ
 نوسالشغاب هزکی رب یربلا !«

 «یدتسباكعا قاطنتسا یییراف هجوم تیااص

 بول واندنسیلاها یب رب ندراپوکا وجیراق هج وق

 بئان نامز ۰ یدبا لکد رادربدخ ندیشر, چ
 یدراو هناخ ین رارکت بولارفن جاقرب هناي ر هیع
 *یدعهروک وا ندراغتاص رهب ید هدارواهد هسا

 راشءاقار حد یشر جد رزکب هایشا هدنحشا ناخ ۰
 دلوا شعادلا یسردنک یرافناص رهم نامز وا

 راغناص لوا ندزلک هنس ۵ رف یرهرپ یسیدنک و یه
 ندفارطا هدعب و یتکید رب وربخ هلصا رپ ابا بوش
  4یناخ هلبت واعم كرلناهسبا رشا هلو شادقرا ردق
 ندناخ تبابن ۰ یدهلکا ییب راقد-لوا شعا هل

 کی دید هدنندوع نح :

 دن رب ۰ هلد روک شيام یکیا ! هسیاه بس

 یناخ یلنج یمیجکیا قهراتروف یییفزوژ یک وس
 ردکغا هنصتو هیات رب !

۳ 
2 
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 کت

 ےس ۳
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 كلصار اب هع رفوطهدن ] یکیدلبا ماست هنس هلاخ

 یی رات طح ید فادهاز قر ەش وق هنس هعدوص

 هلو وم هد همد ؤوص هد هدا یدتسدا كیا فرو وت

 هلدهاز بوم هلو یی هسک هقشب ندب راق هج وق 7 یک

 یراق هدفدرورص ند راق هح وف یغندلوا هدر

 : هکی دید

 رک ته رم شواح تبلاص تاک

 اما توا تب

 هدارو نس » : هک ی دید کی لاری باب

 ۰ ك.دفجهروتوا ردف هب هناك شواج تیلاص

 هدعب بور و کا یی و: کم وش نامز یکیدلکو ا

 ! كرسکح هدرک ۵ شبا یچ د كی دن؟

 هل يش هدفدوفوا بوجآ یب ونکم تاص

 یدروک ییفیدل وا شازاب

 مدق هرس رانج 1 زکیمهرا هدوهپ یز
 هدفزوژ هسیا راوایشا ردوو هدهعموص ۰ را: دصاب

 زهلدلوا شمر وهنسسددنک ید وا ۰ مدنا ایه

 هدوزکیکیا ۰ نو سداوفع یژ ی الوط ندراتجز



 هکم رب و تامولم هدنفحیمهیناموف دودیح نانلوپ
 دودبح هدناخ یلاج هرکرب هدنآیکیا هدیآ ۰ یدالشاب
 ندایلاتا ندای ایسا ۰ شهروا وا یرلعا-غجا را

 لصن كرلب رارف لر هلك رادود يح هلی ندایامآ ات
 كل هفورس+ لاوءاو یفجهسنل وا هباج و هظفاحم

 لصن هنسساکاا تاودرکید ندنساکلا .تلودرب

 هے الف نده اضبح هگالنو یکجهلبدا لقن
 هرک اذءیهراصو ییفجهلب راتروف لصن لدودیح

 ۰ شعاراردیا
 مدآلر هسک لوب هدراغاطزکلاب ایاءوفوب یتح

 یلزریکهدرلرهش كو بو, وب هدنواقش كرهرودل وا
 هر نیک قایق دنا تاودو قاتسرخ
 یشورالهد هرک جاق ۰ شعارارات | لا د هرل_ثیا
 هرک جاف یتح یلل اعص هايس هرک چاق یللافمص یراص

 ۰ شهروک یللاءص ضاب یکتوس ید
 هليا لاک ىس هلج را هیاکح و شواچ تبلاص

 : هکی دید تیام ۰ یدزلکید
 نالوا ترابع ندکپ وک یروصرب هلي وا --
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 پ : و
# 
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 .دنسنا داوا هسدازغا ماھ لئایسیدنک هرکص

 هل رارف یغح هلق تما رسا ہد تعج رض هری دن یک

 شورالهد هل رو..ص 9 ۶ رشعا لو یی هدهاع وا

 ۱ یتحو یعجهربدسلا هزوک یرلما راک ادق كوي ردق

 ۰. ردنا واد شزسوکی عید دلا

 هد نا لاودحا یکیدلیا 4 اکح بوا وا ترابص

 نامرهق هدجوف ۰ یدیایش ناسیلیا رات هدا ز

 : هکیهید قرهالفاحوف یننیفزوژ یلیکوس شواج
 مشعا تافو ۱ نفزوژ مدان 2تا 7

 دوحو تا ان هد ۸سا دت وط ا هل زاتعا

 زا نج كت ال هاتهم وا یهییط هرکص ندک كذبا

 a ر

 ۲ رادودیح
 هد لا ییمای ر كشورالەد هدر نفزوژ هی :
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 یدرایهجکر هرکص ندنحایس جد کک

 لصاو هناخ ناربو وش یرافدلوا نک اس یدعت
 یفاد)وایمهر یهارو نیفزوژ هد سیا راشانوا
 یزق هدارو شو رالهد.» شام هب الک آ وارد و

 نوا تمام ید زف ۰ شعایییضت هدایز اهد

 .وقیحن اخمه تیام ہرکص ندتعجا م ه ریبدت ره
 - دا ومرانزهنب زالما هدمهو تا سوا هیلکااپ ید

 رکیدناذلوب ترابع ندنرلتروص كمام هوک تف
 : هکش عید شلباح نه ییس هتل و یلعج

 هصردا تافوینر ندنهاپرفا ناسا » بس
 كلنا معز هسبا ی راتوطینأی هنر لقال
 ینغام هنسرب لفاال هلب راتعا یماواشابا تافو

 ۰ مهلوا میلسن هزس لکد نک ع هو ط
 هد هلراتراةج هروک هناحا ندزق ردفهنامزوا ۰
 وارم هاودانع و هبعطتتعناءو یعطق در اماد ربارب
 .زوژ هعفدو یثورالءد ناو دک روک

 راودیماهلب تیتفومرب قجردقوش یکیدروک ندنیف
 هنسر شاوا یصار-هکمهناکب هنیصر ۰.شابا



gor} 
 هزد هدنښهعفد ر یپح ۰شعا رزنن ندنسوفروخ

 رز : هک شود 3

 مرابف همدنک م وش ۱ نفزوژ ماج بس «

 هلا نوت هزکیدنک ؟زکیدندیا یغایز درو ینیزوس
 من ازج: نوت رکج م روک یار هلو هکناص

 نیکی راو یقاسشاب ېک سدهنرب رب ندیا مکح
 3ردیکد تفاجت اتدام قوت هدگی دیک

 قد شویم جال دودی نیز وژ کد
 یعشلو دیماقج هچراب ر هدف رحلر هیم هتسا كعا
 ید ییکحدهدیا نییمأت هدایز صد یتمالسیدن۶

 شورالهدندنکیدنوشود هرزوا یاوا یرغوط كب
 لاکا وک نیفزوژ نکیا راب وم رازوس هناصان هلو
 قاق هرزوس وب تح و شا روبهلکید هلدیما
 هدایز یار دعشهد هسدا شعار ویناو ید: ددا دعتشا

 رویم هناي لو: نوچ یفیدسنلوب ه دنلاح شحوت هجا
 شع اه دقغادلایشورالەدهلا' رلروط یک شما »!

 " ندقد اا: فاسد هدهراعع و نوک یتلا شب

 راشاوانا ورهلوب راکت كر هنو هول ریک راپ هرکص- ۰
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 قوف درهلیا شء رد ییفج هب هلوا نک هلغالت
 ۰شعا رروک بجاو یتناتموینأت هداعلا

 لثا كفزوژ یجد هدهراسهوا شورالهد

 شمراولاب قوچ ۰ شعْلاچ قوچ هفلوا یتفطاع
 نفزوژ بونی.هروک اضر رثا واردر هدزف طق
 هلرکهک شا نبات قیرح هللا روط رب یدج تیاق
 فج هنازوا هن داب نکو یدعت تسد ًاربج كرک لش

 هلک ر كرءوا وا یکج هلب هلوا زدنقم هسرولوا
 .ردنچهبف هنسیدنک یدنک اقلطع

 دنک كغا ددې واردوب یدودسیح نیفزوژ "
 قترا هننج هلوا .تمالس هراچن هلو كا نوا ی
 یچدیدخ ره فی رح دودیح ارز« شعانا ًایعطق
 یزف هسدا یدیدم لوپ كا بو-اوا رداق هعاشا

 زق نکبا راکرد یغچهلوا ترادبع ندکمرودلوا
 رب یولوا !دعام ندفدلوا توخ جش ندمولوا
 زف دیاش هحصوروک یکیدایاقات هد تمالس یاح
 یافجوجر هليو و راق هنسیدنک ندکچرک هلی
 هد رولوا وحم هسیلکااب یرادیفا یدنک هسیا ردیا
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 :روط مال نامش فب رح زادوس راب وس یدرقل رب

 هللورد بولوا هراغم رب هدهنوا هوطخ یللآ ۰ شم
 هد و هدهرام و دودیح ردق زکس ۰ را تمریک

 یلاقیلدرپ هدنشای یعرکی زوفط نوایراسبب ر هک شعا
 یتیامر كج ەلد لارج ر انداعهشورالءد قرلوا

 ۰ شعارا
 دداقوف 4 ېلناق یلدو ید شورالهداذه ع

 -روصرلیش قوچرب ندسب ر ۰ شنا هلءاع» هلتعوح
 یفیداوا راد هفلدودنیح هل سرخ یھ هکشع

 > ۰ شعا تا هب هما و ید یرادمح ضعب یک

 ر بوما هتهقرف نانلو هدسنماع نویا وا ویب

 . شاو هلهلوا ررع» یماراتروق ند دخ كمدآ

 رب ندرلشادقرا نالوا شارد وک هسراب نوا

 . ندیلناتیلدو ردیا داریارللاّوس یک ىلا یغیدلوا
 یرالاحو ۰شعا رولا یولباوج ندا اضتفا ید

 راچود هبالب ر لصن نفزوژ هزاجب هدګ روک
 شعاردیک ناق ندا قره الک | یتفیدنل و شلوا

 هلفوخ هل وا قد روف ندالب شحومو هد هيا
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 * قیصرب كنامروا نیاحاب ص نوک ره 1
 دوز هن شورالەد + راشم هتسدا یقغاب هبوش وا هدو

 نفزوژ هدهسسبا شهتسیا قاب هدک )رب هلا نیفز
 قلم هعرول وا كم دا تنایخر هنسدن؟ رک |
 شورالهد درعتالک ۱ یفج ەق هناح یدنک اهطقو

 یس هنناج كنس هفوشم» هله قر هانبا هزوسوپ
 «شلوا نایتنم ندنروطو لاح یکیدعا دزد چ

 اعفاو ۰ رلشم و وا ردق تعاس ترد هداروا,"
 و وا هدلاح یفیدءوط وه وا یزف ردف تعاس رب
 و | کاپ هد هسا شما دراین دیلقن یک شم
 لئان هب زلشادقرا هقشب ندکدلروک هناناخ تکرج

 یکیدتا راد ۸_نعند) وا مزال هل دعا وا ماه ۱

 زکید و تینما .وش ندنابرب هشدیشیا ید لاج
 هب و وا روتف الب هل دج یلرسوش وا ندفرط
 . ۰ .شمزاو

 ماشفا.۰ راش مور وپ لوز ردق فماشفا نوکوا.
 لوغدرف هدنفرط هوار چ نیهردرب قافوایرزوآ
 شورالهد هلغمروص نالوراب هرانو ؛مدارب ینفایف

 ا ۰
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 ` كوبر كشۈرالەد ويس وم دوا هنکجهرا و یلست
 رک ۱ هلثع ندنغیداوا مار زمرا ییەد نادوبق
 یفجهلوایل ریخاهد هد یدنک هسارع | دانه

 هب و وا شورالهد قاهراریتح « شعا رونالک |

 زور یدجكاو مممالا اب وک یه رع ہدقدراو
 :هکشهدقرهنفاط روط رب یک شا زویلی وس

 ويش وم لزا و هدام زکسرویلپانظهنلس بس 7
 زکلاب زک هتسان ییفیدلوا مدآر لصن كش ورالهد

 هدسلا یسهیاج كنا هکلب لکد قر هقروف ندنرهق

 لاحرد ییب راغاکت ءلرهلس ییارابتخم رکج هلوا لات

 كعمدا ماود هدیشااگهدانع ۰ کردا لو

 ینیدافر نوعا كلا ٌهکرکلوا شیب زکههنرولوا

 ۰ ردلکد یلدا لب رذق كعسک شوفرب كمرودلوا
 ساسنرب رب زکهسرول واكجهدیا باج یتتبونءاما

 یرلسوسی رلسا1) یرل هن زخ كنامج کس راشاب یپک
 زا هسا وا یټ جهرا و ه هج وقرب عشب « رول وا لر به

 هكذا رده ؟ردبیلیوک ؟ زدیمرکسعزککیدوس یتجو

 7 روایهدیا رابتم ردف هن یزسزک هستی جا ودزا هل
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 ضرع رااهر وارد كب نوجا یی ۱

 هش زو .كفش رح نوجنا نیفزوژ هدهیا شقا
 . شمامهلوا لباق كلك هلي

 یکجا تدوع ند رکسع كترااص هد هباکح
 یکج هیلبا جاودزا هلا ندافر هفشب صوصخاب و

 ندنرزوک كن امرهذ هجوف هذدنل وا داریا یرلثحم
 هدهاشبضخرائا هدنروط هنس هجر ولبچاص نعت
 . رب وزو الا هشورالهد كايفزوژو رونلوا
 نهردد-مو یکیدن ةا لو: یب رات حصن و یکیدم
 مالعوا قد هک د هباکرد یی رادع یب دغروق

 فبطل تیاف لد ک١ قرلواوحم لاحرد بضع
 ناسنتمسا دوب هک یدیا رواوا دپ مسدنرب فیطل
 . یدیارابا تلالد هنورد حامثااو

 لو ردق هحابص د دما واو هءاشنا نوک وا

 كج هم هب رع ترا ین وک ىست را هرکص ندک دور و
 هب و رپک ی یه رع شورالهدهدنرک دساک هر
 هنغددل وا ندن ریدنک ید كج هب رعو ۰ شهر وچ
 هدتویجآهزف ارب ز *شعا رویهدیا همش نفزوژ
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 رضاحهداروا یتده رع یکیدروک هدنماب ۇر

 یفآرا ه-هفدو طاف » را۵ هیه رعرارکت هلغفلوب

 ..هراتجسسرک | ۰ راشاع وف هی وک یجب

 مادعاافلطم هسرول وا كجهدبادصت یرارفو قح -
 هل تر یکید) ددا نمت ندنفرطشورالهدیج هنلوا

 یاشااتاذ ۰ شعاراروی دیک هلا هرم هرم زنم
 رد و سس هک شعارلروبک تسار ددو هدهار :-

 نامروا بویلوا هداج ید لوب یراک: دیک ۰ نوم

 ردق كجد ج 4 رعر زکلاب رایج روم وک هدا

 شعا ترابع ندرلد.۶ .یرلندحا ۰

 قوج كب هننسیدن؟ شورالد دينا 4 رع

 تدلاص. نشللا بع ندنفشع ۰ شرب وراتصصت

 لوک هلن یکجا بودا تدوع ندرکمع

 نداق ر هدنلام تارک سودای وک ۰ شان وس ینغیدلوا

 وا.بفاسعنء ییسلا هرک دن قربلوا یس هما هلا
 یشر نیکنز كن داقو یکجا حاردزا هلبا نداق

 | جاةربنالک ندرب یقیدلوا كنلاص هدنفح یمیدل

 ا. شعالک | هر هدى ربخرب یراک دروتک كنيشک
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 ردا نسج هلی یی رانا كنه رعییح *شعا

 تونای واو ید بچا ین رازوک تیام
5 

 ناعروار قی یسیدنکنامز ىغبذلا هنشاب یلقع
 هدننامروا راو نس هدندنقاپ هنفارطاو شالوا ةدنچیا

 شمالك ۱ یهیدلوا .
 جرو هلا شورالهدويسسوم هدناب نامزوا

۰ 

 هسوب بولی زادص هعفد جاقر ۰ شاروپم هل ینکعبه,ل.دورذع لصن ییالوط ندنجز نالی رب و هنسیدنکشوزالءد ۰ شعروک مدایکیارکید لو
 ترج هع الوانیفزوژ هدهسیا شعار وط ی د هعمل ا

. 
 شعارلیا عنفنیرحر هەتا ندنسکوک هليا زفنو

 شالك ۱هنیفزوژ ۰ ش ەز شورا ەد ەتىناموب
 یمیدنک یتا یدنک هسرولوا ترسردقوب هک
 شتروف نددیدسمو زف ۰ رولواشء وق هب هک
 یبسوأم یالوط ندننایخ یفیدلواراچ ود هدهسنآ
 اضرید هد و وا هدلاح وا کشا هد هج ردر ید

 شعا هدکنتسوک ۰

9 
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 كع هد رزوا یرضا ك ماناب ۰ شا هدکغا

 زفجزف ۰ شالا بینرت نوا یک جوا یت راغاط
 هد فسذا شقک هازوا هدبودیآ ییااهوب؟ ر دو هره

 ما ییسلدیا یتا هوهفاهدرپ هدکلرب یدنفا ساپاب

 هیهرفس رارب بوبز سوک تالزمءنعاط ۱ هکیلیا

 ° رشهرونوا
 یدسفا ساپاب ۰ شا ماعطزا كب نفزوژ

 شوهربذ) وطبارم# لر دیا سرد قت ی راح دو 1 یی هی

 كبارش طقف ۰ شما بارش ید حدقرب زفجرق
 هرکص زار ۰ شالو قفاوم هرابارشراس ییتدل

 بارش حدفییلا شب را دتقور اس هکش هل هیدن ردق وا

 رب هدعب ۰ شما زا ات ردقوب هنسزذن اک هسکا

 ییفد وب وا لصناما ۰ شلواراجود هب و وا
 ! لکد لباق

 راي ژراسفانف قوچر نکیا هدوقب واوب هتشيا
 تیر وب یسدنک هدن ماب ور ۰ شمروک

 ییرافدردلوط توا هنن رزواو یب رلقدب وف هنا
 رروک یتکیدلناکوپ هه, رعرب ربا رب هلباتبس هدعب و
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 ۰ یدالشاب هب هاکح نش ذکر م
 نوزواكیهمیدنکی تذکر عالزفجزف یللاوز

 ید یدازوانوزوا هدا ز ا.هد یرلنوب بول وا
 قلوا هجوز ر قبال هنسیدنک هدهسیا ید |

 هد ری کتو كرا درازاقوراقواطراب ورک ءا نوا
 هل هالیصح یهزاب و قهوفواو یفیدشلاچ لصن
 تاشورالهد ویس وم هرکص و یددر و تیبا لوس

 لابل |ینامنای هدلو4 هنسیدنک كردبارومض لصن
 هدنزرط یکیدتا در لصنینا كنبمیدنکو یکیدلیا
 زغولمم مزب ندلوا اهد یر هچراب قرچ ر نالوا
 ۰ زلاق تجاح هاب رارکت هداروب هلتمج یغیدل وا
 نایاش#ل هسیا ردیایطیبه اوز كن هباکح زر هيلع ءا

 :کزرواو ییب رب رب ردفوش هرزوا قوا عاعسا
 نوط اط مشیت)ا یکیدلیا شراپس ال صا ریاباب

 هسوص هد بوها لاکا نقاط جوا نیک موک و
 هدا روا یدشورالهدورسوم نامزیکیدروتوک هنس
 سرک سیل ت نوک قسا 6
 دم یی یتلاهو-مف شورالهدوبصوع ندنردل وا
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 ۰ یدبا شمالک | غدد لوا تبح رر عدف و

 نسح كتياص هدسنهآ یدنک ندب و هدمه

 نوا قلوا نیما ندنرمش بونازاق ییسعهلءام»

 ءان ۰ یدنا هدکایا بیر ندننهذ یکغا هدافتسا

 : هک دید هلص

 21۱۰ یدلف یمج نات ڈر نح قنزا با

 ۰ زکیدزوب ینه ۰ زکیدلوپ ینیسلط
 ج هزوسو نیفزوژ رکو تیلاسم رک

 یدسنک رانا ۰ رلیدمرپ و هلبتیمها ۰ رایداوک

 هنعسشام نفزوژ ندناب ر قرهلوا لوغشم هل رلشیا

 یکیدلبامارک | راداع+ لزوک ها یاج ناف ر العا

 راردا ماودردزاهسح ید ندفرط رکید هدلاح

 ۰ یدا

 كب رازوس دام هتیاارص هدنساننز رللائسح وب

 ین شواج تیلاص ار ز ۰ رایدل ےک صد

 تشذکسكناهداب ز ندقالک اهنفزوژ یتش ذکر

 ۰ یدا جهل وا دیفتسهندک رک وا یدک یلاوحا

 نفزوژ هرکص ندهمد:» تایاک ضب هبیلع ات
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 هتبااص زاوغهرغ تاکیدوس یکسا مهاب ! مب وا نب
 یکشكنا نوجا مالک | هبدردیهراو كبح الاح
 ۰ مداک هکنابقرهلا

 یرلتءالع طاسدنار عظع هدنسه.مچ كزغجزق

 : هک یدب دیدل وا نايا

 راوغهرغ الاع مک وک هکزکیغنا همد چ بس
 هدنفابق شورالهداویسوم یو ۰ ردهدنیلاص
 ? مدیا ىزا وس ا٤ا دهزس جد نامز زک ةیدنلوب

 هلو هدشواچ تبااص یزرس كالراوب كرف
 هدنسندنک الاح یاکوک ۰ یدردنایوا رادیما كوي

 ۰ يدبالاحرب قجهربدنایوا ردسبما ةقیقح یملوا
 تولوا هد؛زوژ الاح یلک وک ید كتءااص ارز

 كنوع یکسا نوت نروک رروک یزف هساینوب

 ۰ یدبا هدکمروک هلساوا شا درت ةد

 ىێرەنەچ دحاو فرح ندنزذا ردف هامزو

 هاک یب رزواک نابالراب لراب لراب یک یشن آ ےھج

 .روج هتېلاص ند_فزوژ هاکو هنفزوژ ندنلاص
 توق كب «دن-ههرا رنو ید نج نالوا هدکم

 نی"



N} 
 دن رنالوف هد رزوک هلی هدلام یزرکرتشیا یب ر
 سید دو«? مدفزوژ کےرچس د بوب هناا

 یرایدنک ةف یش یراکدروک هد « مرا وغهرغ

 *یداراروولیا لاژورارکترارکت ینغیدلوا بواوا
 یدكنسیکیا نکیاراروناوا یطاصت رالاوهوب

 زوک چوم اعناو «یدبا راروبنا رای ندنرازوک
 لکد زآ ندنراشاب سی یرارادق» هده با یرلغ اب
 و نالک هن رطاخ هل شواج تیااص تبار ء راد

 = یک یکددربداوک ییتسدنک الوا یتلنع

 هجوف اراز ۰ یدا شمر دلوک ید یدفزوژ
 : کیدا شءدترلاص را وغ هرغ

 ۶ اهنفزوژ كسروب روص هد م ی بس
 کندو انس هک ن هک لب ۰ کدن | ریس

 ۰ ودمشلک هارو كرهرک هاتفابف كنبلاص راوغهرغ

 یزوسو هل روک یتفیدالشاب هک اک كنسفزوژ
 : هک یدید ؛یدنازوا اهدزارب

 اناج !مشورالهدوب-سو«نآتوا !توا تاب

 هتشدا 7 یقوب شورالهد رب ندنرارادرس كراج ؤش
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 وا زآ و ییفارطا نه زا هد رویلک ندر ادصو نالک

 ۰ یدیارروط
 یاو » ۰ یدناط یمدا نالکیتدوا تیام 7

 یدلراص هوم كشواح بواک هد « 1 مراوغهرق

 « یمن اخ هدا ز ندنربعت « قاراص داکو ناک

 ۰ رولآ شا
۰۷ 

 هد اناا یم«ظفاحم یدنک هلا یژواح همرادناح
 ردف 4 یییدنفا نج هفراع: و2 یک هدنسهرازف نانلو

 یرابد-:ک نعراذراف یهجهلوا شعاراجود هزیخ

 یفرط ثلا لزمه اک حر « رلوسروط هوود

 . مدیا ماود هلق

 کپ یرلت ری رح كليا ثانیفرط هدراتاقالموالثەوب
 شم هدکب راناهز هنت یی رب یرپ ۰ رولوا فح
 یب راب واط» رلهیقاب هفرط یکزاهرلنامزوا هکرلیدیا
 «یدیاراردانف روی دیشباینب رادص وراروب روک
 ۰ دنلوب شلوا راچود هبیاکس آی هسیا یراهرکص
 .زوصو یرافدل و ینب رکیدکی ید هتشیا ندن رف

20 
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 هسدا ترابع نده یایسعت ی؛دنرزوا قارب وط

 ۰ روآوایعكنا ید یتاوسهت یهدننلا قارب وط
 هایهز رب ز هیلع ءان ۰ روسلپ آرب به رال# یتعی
 یهوراقو ید یتساروا تیااص نامز یراکدنا

 ید بارخ هکصوصخاب ۰ یدلوب ان رب كوب ردق
 زرد رک نالوا شءامرارف زونغ ۰ یدا لکد

 ماهفا غدد وا شام روک ريم كن مازوت یا

 ۹ ۰ یدبآ راردیا
 زاسافر یرافدلوا شلا ندنشاب تلا كادر

 ندو-ءف جاقر رنو هدلاح یعددل وا هدشلا لس

 4 هطوا ر كجو تیام هرکص ندق دةر تورک

 ادعام ندقدناب قاحواربالعا ید هداروا هکر ابد ریک

 نامزیک-هارب یللتف جوا هیلع ءان و یاکببآ چوا
 و ۰ یدبا روياپ شا هنفرطرب كغاحوا یلیدنق

 یکیدروک هدنننګا هطوا تبلاص وشراق هایضردق

 طسعف + یدیاط لاحرد یتشدلوا نفزوژ  كمداق

 < 1 مفزوژ » ىح بوی هناط یتسیدنک نفزوژ
 یلتاط كب هنغالوف یدنک هلی نامز یکی دليا ادن هند
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 -ولفدلواهن كران و یجدتیلاص یی ۱

 : هکیدید كرهلوکو  قرهبالک | ىج
 هدیوشراق بونا ها یغاشا ندناحوا مز -

 یک د رانو راجا ندیا صقر
 :وک یدآ ردن هن رلفوفو !.مدنفا توا ج

 هب وک هرک رب یتج |۰ رد راشم ریچاق نداروپ هلي زود
 یک هبهط وا زکغب ناپ زیب وک ترد جوا زودنوک
 وش هتشيا یسب رب ندراشادقرا هدلاح یرلفدلوا شم
 هنس هه و دلج یم هلچ هعاوق روق ی رانا هلا هلقوق
 ایعطق كنا ناخلنج هارو ۰ ربد_بک بوجاق

 مه ۰ یدسلورعوفو هنب ززوا نا هتشيا یسلرب و
 ! ررافچ ید سم نچوب زکقاب

 و نالوا طوب سم هننرف كن هلفوف فر رج هد

 < 1 یقرچ قرج | قپج » لفوق یک یکیدکج یلت
 ۰ وینزهدنن رق هکیدلشالک ۱ ۰یدراقیچ ادص ر هد

 كل رحنییاب هلرس هطساو لت هدردراو ه:؟ امر یلک
 ۰ رراتبچ ادص وب هدک دا

 لا یکعا والو هکردب رعولعم نمرات راق



fin} 
 .شاوط هزات هسفو ؛روبعا راک نوشروف نالوا

 ندنراشاب یرالنع كرانج هلب ندنساضف كلراهنابط
 ۱ ۰ هلدز روا ید اهد ییکیدایک

 وا یکجهبدر جھه كنج هزوسر یلقح ردفو

 قرهلوا هدهفرا تیلاص هدک وا نج «یدبا نمە

 یکروکیکیا ثنجیزغا لروبوف «رابدةجندهطوا
 نج هد اب هنن 45 را بولوا هوم و ه:س هب روا

 " ماج د تیااص هدهسیدا رر ورځ ییفوخ یدنفا

aهل هما طاب ۰ شعا رولوا وزو 4 نوا  

 یآهعرزوا منب كرهشود هنا كنجووآ نوش روف

 ؛یدیا رویلیا ازینسا هد « تس ررر و

 بوریسک ندوږق حافرب هدنچا تناخ نارب و
 نایدرب رب ربا هز رب ز ترا ےن هرکص :ندفدفیچ

 ۰ اید الشاب هک ۶| بوک هنشاب

 . وک یلکوم هاد ترد جوا هدنشاب كنایدرو

 فوتیراهرهچ كنب رب ره هکیدلروک هلف وف یاکچ
 طاف دنا ندنراذابا ندنراا وقف ندب زیثاب بولوا"

 تا( ص یرلاو نج ۰ راردبا طو نم رالت نوزوا

 شا
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 کىدد را زا :

 -  ایدنفا نجزکسروپ وروک نوردفاص كي
  4مع دقا رب تس رمد یز هد ع هدیآ تشاهزک ِ

 ردد نیلا ص هرکص هدعدقار زکلا ىز ن

 هی دا تبنعا تبار لر هاکب هر هدومب یزس

 یعاهشب اولهع 
  heتانما لەن ن وعا 01 رار هلع اب 3

 زکسکجهلم ?

 شعا رولب هلوا تالزمنتونما ەل هدنو س ?
 هناي كمر اشا دورا هام رب زار یزس نایب

 قلانفر هلیکلر لا هزس هداروا اب ؟ مهسیا رروئوک
 ? هسیا راباب

 1 یدلوک هلا زها "دن ر تیااص هح وقف ۳

 ؛ کی دید

 کیف وب ج هدقارموب دسیا و زکفام 1 وا بسا

 نوشروف هر ۰ درک وا یبرامط دل رانجیتت را ر

 یغایا زوموط هللا وغروب هوا هددسسیا زا راک
 شفلا هجا جووآ هدب ولب راترچندنیما هابط هی

۱ 

۱ 

0 ow 

» 
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 سرهو كکره ار ز ۰ یدلاق یس دمت كتلاص

 هلا فر رحر نفزوژ ید كل شورالهد هدننایم

 یراکدلب وس راد هنعردل وا شچچق كردیارا یزوس

 نفزوژ یک یفیدا وا شم!ءانا اتاذترلاص هراز وس

 یرزوس كشورالد الوا هسیاردنا رومظ هداروب
 كاب وك افادت رد ققص هرزوا قلوا نالا

 هارو كدفزوژ ییعب یغجهلوا نالاب یدیرازوس
 هنفزلخ كن راخا توس ها یکتسیا یدنک

 دود زاکش 1 یفعبهنل وب شک قرهلوا

 ۰ یدنورو هدنآرب ناهه ی هظحالموش تیلاص
 : کی دید ًابفاعتم

 : a هارو یییداقوا عقاب ییلاق بس

 ۰ میهروص یش جاقرب دنسب
 [ مهرونکمدنفا هنتسوا شاب بس

 هد دسدا شلاق ندنرب یدنفا نج كرهبد یو -"

 ه زس » نج ۰. یذیا شلاق رار ید تیلارص

 تک ار اراز اب وک هد < 1 مدنفازکسروندنآ تجژ

 روط ر تیلاسص هده دا یدت ہما كارت سوک



 چو 1 : کاج, ر از 3
YE a Eل  He۳ ی  

 3 )۸ نه عين ۳۰

 وین اکب قیر ef تم هدر ن هر یو 3
 ..)زکسیهرووو

 دنرزوا فرح رارکت ییدسجنابط توا ۰
 : کی دید ۰ یدنلرغوط

 .هشا قاطنتما یب یہ, !فیرج زمپدا ج
 7۱ نس er هوا تسکع

 بازج هریش کشدروص !مدنفا ناما سس 7

 قیراباوج يه رک ییا راروص هن اهد ؟یمدهررو

 6کیدشالت وش کاپ !اه ۰ عروط ورک ندکهرو
 هدا لن وک ود هدرلیدعش ینییزافوا كم ورالهد ورسوم
 . رداطخ نظوب زک هسیا هدانظ یغیدلوا شمروک

 بیرف 4 هنر نام یدک هارو نداق ار ز
 . ید وا

 بب رق هبدنسرر نیداف یکید رونک تاشورالهد
 ك: داقوب هدنیلاص ترا هس روا وا شاک یربندنامزرب

 نيف زوژ زکلاب ؟ رولاق یهیش ه-نهیدلوا نفزوژ"
 یدهنخیدنلوب موصعم كزفجزف ىح لکد هنفیدل وا
 نب نسکغا لاوس یشرب هدبوروک یمیدنک زون
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 هدنسهب رد یردرپ یشورالءد وبس وهب

 هارو ۰ مدیا شقار هدنة ءو ص تال صا راب

 كزوسو هتشيا 7 رولیهلوا شمرونک نىدا نامز هن

  شورالهد ور-و.هدمه | یللب ندنوبیغیدلوا نالا
 یک لصاریااب ۰ ردندآر لسو»ا هدنلاع یدنک
 ۰۰۰۰۰۰ .یکلزسدل وا ۰ رهدنماب رفا لدهازرپ

 یکید»هدیآ عام هرورمضلاب یرازوسوب تیلا ص

 یرزوس و هسیا نج «یدیا شثوم هلا. مسدنرب
 یرارارسا یدنک هكردبا لج هبهمانک یرلعات ویو
 ید هد طظ .یهبدلوا شم ج هادم ندقوج

 تراسجیفیدلوا شهرت سوک كش واج تیااص ارز

 ندرلیش كجەلب هلوا لباق نوا ییفوا ناسئا
 .اح وب افلطم قرەلا هتفد رظن یدنفا نج ییغدلوا

 امج هادیم هشهوکح كرارسا ره یشواح همرادت

 نج كنسيدنکو ییکیدلک هاروا هنرزوا یل ر

 .دناروط یلتراسج ردقوا هلت مج یکیدام ییغیدلوا
 :هکیدروص ,IEC ۰ یدیاهدک ایا مکح ی

 _ !یدنفا همرادناج نوساوا هنقتسشع هللا
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 ! ا كسرولب یو ۰ رج

 41ا ۵

 سوبح رز کلاپهدا رواما مرولی مدنفامرولپپس-
 هزکنان| همزوس «مروید ردفو, هک هقشب ندنبداق

 ” ییداف سوب
 - وونک كشورالمد وصوع | مدنفا توا

 ! نداق ید

 _ وص رانباق ر ندنباف كتبلاص زوس وصوب
 ۰ یداوابجوم یریثأت رب بیج هنم هه روب
 شیچ ندنرطاخ نیفزوژ یربادنامز یلرخر ًاتاذ
 هنلایخ و رطاخ هدن آوا هصادناب یک یغبدلوا كد

 وم نکیا لاحم هیلکااب یمقلا دورو كنفزوژ
 كنبااص یماوز زتشیا ردیشبا نی زو شورالهد |
 ۶ ردیلکد یرورض قلچآ هر ندرب قاریصج

 هلنونهسالوا نوح كبامر وكن رج طق

 لکو س یدنک اقلطم .نیداقوا ۰ یدلنا سیف بچ
 یب هدر, جم هدنصوصخ یغج4را یتیفزوژ
 ید لک نوعا ءابنغا "ها زا [ لک هد هوا یدلاق

 : کی دید + یدیاآ

5 1 
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 ٠ شامر وص هنن دزوا یک رب ىلا ۇس و تیااص
  -ووص ندنعو یتهالشاط نامروار هل وش ۰ یدیا

 نچ كيف رح یک دنس وش راق اذهعم ۰ یا ا: شم

 زکلای هدارو كف رح هدلاح یغیدالک | ینغندلوا

 هباکذ ر كوب ردفوا كعا فشک هد ی 4ر هذلوپ

 هراکنا یبشر ج قرا هسیا نج ءارداکد جات

 زار حاالب ہد یباوج تالا وس وب ندنفدلاق لا.

 : هک یی دید ۰ ید رو
 هدارو یس ر ê ندمرلغادفرا یکهنوا -

 ۱ مدنها زدن وب

 نوعا تیا.ص یک ذ یاڑعا ر ق > ردقو مش

 قرهیهارب یس ەقرا كقاطت سا ناه ۰یدا ناک

 : هک ی دروص

 ج اراکذا | مووید تسکح هبعا راکزا بس

 هکرلرولب رامدآ نزک هدرلو و ۰ ردقو یارب

 ی ر ندناب را كنفاحوا تیاسنج شهدم لا

 كجا وغع ه,اک )اب هسلارونا و هدنن واد هواوی
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 رددوا هدزرسار ز ۰ مدل هلا NE کک هزک رزوا ید هد لاح ماد هزوب یرکھلف اذهمم
 . ردیک راچاق هليا فوځ رپ هي یماریدلچ دوخاب و رولوا كاله رالطاب یدوااپ هل واک دن رزواتراشاتلبا تاج هلک هعوفورادهنج زا . وعک دلا یفیدلوا یدح كنةسیک هلی هفت زودنوكەرااروب ° مديانمەديا ل ومأم الضایتماصش

 . ردشلوا یفاوب رارسا ماطرب هعشب یماروب هکلببویلوا هلی را نداطیشندنچ فا نارب وو کیدا شمالک ۱ نعي *یدیا كیدشلوا فشکنمیم هفاک رارعما دنر ظن تہااص یقترا
 یگنارندءهرا هرکص ندکدروت یب زوس نج

 تیلاص هدمب ۰ یدک نانز هتوکس رد هقټد
 1 هکی دید

 ? یعهدیا افشا یمفیظو هسفور 1 كسيگجهر و ربخ هجزسنخز هلیوش د ینغیداوا هدرا كراشادقرا یکهتوا بس
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س مرا وط یهزوس ی / ماع بس

 2 1 ب جداک

ش مو . مری دلشریا ررمض
هود ابط منبت | كەد و

 

 ٠م زتسبا يتهالک الا الوا 7 كدوفوا نوفا هن

غی هدنک وا یسوبت كناح س _
 اشا یروم

نیا ند هجا نس نکیاردا
 هابط هربا وغرو بو

۳ 

ون كتان هرف ہد ۵ كرا
 بوکو س یب راوشر

 " مدرایچ
 یراهجناسبط كرلب راو هک رارالک | نهرلثراق

 هند اق نوب هسا تیلاص . روناوب هدرلةلرو وق

د یتسانهرف نالوا شافاط
 هنشاقرک | بوراقیح ی

 یدلبا ماود هد زو س نح * یدیا شقاط
 , هکی دید ۰

 هساوا شارب هدهطوا ید یزکحافرک ۱

 نیش هی هیات هد ینا زکیدیا
 . قامتچوراربث ندنرب رب

دیاوح ینسیخالت لر هروسیشاط
 یتیافاکب ۰ مدیار

 * یدیارولب ریفید جہد زکه سب ارواب هروا هرک ۳

هلاادب اش هک ص و صخای
4سنارولم هوط یهلق 

 : م

 وا هتشا ۰ مدیا رولب هرف لالا یف بوک و هد

| یهادنج لصا نامز
 ۰ "مدیا واوا شعبا لاک 
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 رهتساوا لب وا ارب ز ۰ راش لک د یلغوا كلا
 ۰ .رابدیا یلماغا فوخ ندمواوا یک ژلناسنا نناف
 رال وام ااهدعب هد« زشءا ناسنا عارب جد رنو

 "هردرغلا تارج ید کج حالس دن رزوا ۱
 قترا چاک ةن رطاخ ید كنبلاص هو

 نح ۰ ی دليا کح شیدا وا نج تفرح یهدنس وش راق
 الس نایالطاب هنب رزوا یدنک لوا هقیفد رب
 کلا لحالس یدعت هدلاح ینبدةروت ج ند
 يجب كف رخ ناقروف ندکلر وچ هنسپد:۶ یرقا
 هرکصندک دلبا مک اضطف ییفجههلوا هلي مدآ رب همتیکی كج هل.دیا تلد روج هل یناج "لکد
 ۱ ۳۹ قردوا هددلا یسهضابطو هدشاب یعلق تبااض

 ۱ هلب و یباچ یدجش مدفاب لپ وس =
 1 ید4 یلزابدفخ یکصد"

 یهلواقن رمگیدلیادقع 1 مدنفا کج هلی ۇس ت ۹1
 هلطرمش تمام رود واینب یتعب یقهاهذوب ز رب مه
 1 موب وف هنادیم یرارساره



¥ ۱۲۰ 

 هلا 4ارکسع ترامع ۰ یدژاا هنارحا لاحرد

 هابط توراقح كنعف یکیآ ندنسهتصال. نابه

 نیا زاب وف نب رالوسباق هدعب « یدرذلوط ینب ول

 * یدیا شهر و هفرط ندنح جوا كحال

 ةفرط هنوا ىب زغا كحالس ! ناما» قرهقروقنج

 ۱ 1 یکوسعد « نوساوا اقر ۱ زک رب وج

 هدنسانا ینایفشک اش مآ كرل وادا هداز و

 لرب كنا ةن ما ۰ زردبارطت یلاح ز نالکهعوقو

 یب رلیکو یرالغوا كالا ینرال وای ها یرلرشحو

 . یراکذفلویراپ وطینح كرا نظراش وة جظع ید

 را-اوا عناق هز راد اوا هتم اص و قرودعر ید

 هل ندنراوفروف هدنسوشراف رالوپناتسا یتهلجو

 ندرالوباءسا درابلر یفاهرار ۰ یدیارلشم وب هدنم

رپ یراکداک هرو هن ززواتدش یرلکدروک
 هدامز

  فوبناپسازب هلبا یغ زاغ یکدنلا یە رب كنیشح و

 .روفلوتناپ-ا هما عضورب یک شما كجهترود

 ۰ ىدا شم روک یروط یفقاص ندنسوف

 رانو | وا » هد روک ی زازتحاو فوخو رایشخ و



¢ r} 
  ۳ + 8هدن و جالوفر هدنکا ق.رابترد

 لوا هقیفدر و رولوا هدنلا كتيااص یصلف یراوس

 ءرص یکوا یدوث نج ناناروط هموج* 4-ترزوآ
 رولیدپایمجم هنعفدرب هلب وا هسیا راچاق 1

 ردمدار یل هظوح ال شواچ تبا اص مو طعف ۰

 ,رک ذه ییأقع لب وا هلمچو زملدلوا شءروک هوا
 هاش درز برم دا بلاخ یی ریدت یو
 تجعیبیدنکهیلع هاب ۰ ردشمالوازاچودید
 بوروک یتفجهلوا نکءهداصمبا نج ها زیبا
 بیر بولا راربخ فن فص ندنچهتپاا هالک
 کی دید ر دی کج ینکجهر وک راش بیرع

 تلاخد | هجاق ")هه رویتسلا تجلی

 را

 نا نج : ofrاوزر  تلاحد بوک

 هنب رزوایثاب زونه یجافنیکسک كنپااص ۰یدلیا
 رار ندن-وفروف نج هج یفیدلوا شاریدلا
 دن هد-هحاروا اهدتیااسص ,١ یدیا هدکیوزرت ,

 : 6یدد 4
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 یک شزوب ییلفع دوخای و شم ریشاش هليا هناسو ام

 نا روطرب وب كب ۰ ۰ یدیارویع ا هلاروطرپ

 «یداشماروط رجلق

 یا یر ےل یر اط لرل اع ? هنوا

 نمروآ رروک ینغیدناروط هصلف كيتيلاص نج

 . ناج یرفوط هن سوق هطوا نانلوب ییجآ زونه

 هب همدا زوناروط هغچاق توش وق 0 ا

 ٣ زکس رد
 هج رد تربح هنت کر حوش كنج لصا هتشنا

 ندنج كتيلاص اعناو 7 یلکدزکسردا بت هدتنم

 هسا شار وک تا رفت سا نایاش ردف ه یس اقر وق

 اهد تاق تب ندا یمجاق بوقروف ندنبااص كن

 قحا ۰ ردح ةتسیاش اندامو بارفتسا نایاش

 راق ید هنر هل و ییسبدنک تیلایص

 هنس هفرا كنج ناحق هلنوف هحصالوا نامه ٠ _ یدع

 ۰ یدالشاب هسعمن €2 اف لای هدلا بوشوډ

 ناما » نج هدرب م رالاو وق تبلاص راجاق نج

 ی مان هد < زکدیاتچیم !مدنقا



 فا 6 ۱۱۰ ۵ ر
 شلوار یا شن | هن رزوا كنج هلساروط

 ارز ۰ یدتبا شن ازغاروط رواروط ! توا

 قج هنلوا توعد بوس هلب وا نشد یکهدنسوشراق
 ندرلنعثد یتج لب ریف ین ارج هلبازوس رب دوخاب و
 قوب نامز كج هبا پئاغ هلی هی بو بلوا
+ 

 هابط هک اي ۰ . یدالطابهد 1 موک » هابط ۰

 هب رزوا یهک وک ان كاج ند هفاسم هوطج

 یغیدلوا شورو كنج یشن آ كنوراب و یغبدلقاچ
 یفیدنرارفلرهرون که نس هج رد یاب یمابل ر ضایب
 نوسروط هلب وش كم م-وک روتف ااصا نج هدلاح

ekهنگ ا !یچجووآ یدنکنوش روفناغیج ندنما  

 هن رزوا كتلاص بو رردلاق ینا هلسلوا شود
 2 یدرب وي 1

 هلبا هلا ظعتم و هناروقو روط رب هلل وا هدمه

 .هسیدبا زوو س دحا و فرح ردق ه ره نج هکیدنآ
 ؟رولوا هندنوشروف كيد آ كنم هباروطوب هد



€ ۱۱۸ * 

 ندزعابحا هدراساج هل و اینک ۱ ۰ راروناوپ ید

 هرکص «رلرواوا مزب مه بوریک هنروص كنو رپ

 .ووف یبعص یدصل و هدر رب هقشب هلا زتسودوا
  .كدیشرویید «ردقو هلی یربخهکزراقاب «زروش

 یراق یتینمایخد هنابحا سکه هن ؛ دزوازوسوب

 ۰ رلیدزلاب هنا هن زو ك و یرب

 ردفو ید ولت رانا مذا یهوفروقنج هتشنا

 مک شواج تیلاسص مر ندنفیداوا شعا البتسا

 هلغغ وادار ندنفرطرلن اسنا یریدهنسزو جاقرولس

 هش او یت دنل و هدرب 1 شاردا السا ندنف رط رانج

 یفیدلوا هدخمروت هبا یزوک ۳ لرلو

 هب لاله ت والطا یدوا ندن-س وةر وف هدلاح

 رب هلب وش نکیا راکرد یکجهلی روک روذعم هسلوا
 نایاش یسعتلاق بوالرف ندن رب هلبا هناروسج روط

 ؟ ردیکد ندرتراسج یجهلوا ت ریح

 لکد هد نوجا قج5 شناروطوب صوصخاپ .
 هب هابط نامش نمالرف رالرف ندنرب هکاب ۰ یدیا



 اش مآ یتح ۰ نونمادبا روضت یدوجو رج

 یمالقعاب وروا ولنامز يفيدالئاب هفلوا روم یی

 - هلوآ تیئدمرب زممی رپ زمینجتبندم یکی يداروا
 هرزوایک.دلروک هدرلیدعت هدهسیاراشع| دبما یتغج

 ندا وروا یمه* مه هابخ و ه۵بط حاورا هدا معا

 هلا راحو رو شا رد راو ه ورابا قو ج كي اهد

 فشک هل یرالوب هریاس 4یرفوط ندب رغوط
 * ردشغل و هدکلدا بريف هلو

 بدارغ ردقوآ هدنعح ژر نالوا ش وط نج ۱

 یرلقد روتوا راندا یرن و هکراردیا لقن هشهدم
 هدلاح یراکدلب ینب راقدلوایلاخ ندرلذج *ل ان ولاص

 نجنوسلوا نوجا نآر یی رایدنک هلی هدرااروآ
 هل رثان كناذعقاو تاباکو ل رهیغروک نیما ندهرش

 * ررپ روا یراکوت
 سکره هک زالا خاتم بولعا ندآروا

 ۱ : رب هرز هی زا جا

 یر, نجهدر رب زیدنلو ضاح تاذلاب یک ا
 هدرار ت هبلغ رنج د یاهرآرب هدندلعآی ا

0 2 ۳ 
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 یک دا ین ناسا هدبو واكرر د بعم ندب راذدم

 ۰ شعاراردبا الما رانج لاحرد هدنآ

 7 و یر همارخ نام رکد راها دابص نشا در

 یرافد-لوا یراهاکرارق كراج رلنالف راناخ
 ید یت جا | كرل جافا واوا ورد كرنامروا قرص

 یرلنجلرب ره هدمد ۰ شعارولوا یهاکرارف رانج

 ۰ شمرواوا هدنروض یتجهل آت بسام هزار وا هن

 * یر الافص قآ درب دذچ هد زا هاضندابع نارب و الثم

 هد رار ضب ۰ شعاروناوب یرانالوا تمرح ناباشو

 جافا وواو هدرلنام رواو رولي زوک یرازف نج

 هادم هدننروص رلناویح واسو یک هديا هدن راد

 * شعاراقیج

 هسیاروتلوی ین مهو ای رويل روب تفد.

 هدن هح تګ وب ۰ رویاکهروهظ هدنروصوا د نچ

 مون » قباقح یکیدلیب ہدیا عدراپ كنف تام ولمس
 دیو طب هدنمرلا یل هح وارس « مون تالاحو

 ۰ نوع روم تعجایم هاروا ۰ ردشادا

 هداروا هکر دف و تکاعر نامش داو

 اتکا دم

 ۷۳ رد
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 هداب ز اهد یدرطاب یفو هک اتم 3

 . * یداآ رولوا

 ۰ یداللشاب هک ا یو وار :ندهجایهرکصزار

 اندام «یدا كوب اهد ندرلنکاوا یون واو طة

 هدنجا هجاب بولوا ردف مدآر لب و نوزوا

 هرکصندفدان وا رنو وا هنارهام اهد ندرابکلوا

 یب رالوف ! یموسغآ هوطخرب ید هج راخندفاحوا

 یب روط كمورو؛ یرُهوط هنیااص قرر داق

 7 یمنوسلا
 هدقمای بورعآدلف ج۵ نوجا تبااسص ینترا

 ۰۰۰۰1 یدالرف ندنر ناهه 7 رولوایلبات ماود
 « د

 و ا کان زمارع یا
 ایا ناسنا هروک هتاور ۰ راردلکد ردان هدنفرط

 شعا راردبا الیتسا رلنج لاحرد یرار نابعصاب
۰ 

 اهد هاروا هسرواوا یس ها رخ هنادایع هله

 تدابع هدزالعوا ارب زا «نشمازاردلا تیر هدایز
 هارغوا ج رلناطیش رلاج هدنفرظ تدم یکیدا دا

N 



ENC 
 ندهجاببول وا هڪ وتم هنف رط یم ور كن وا یاد

 .دلوا یراررضر چ دندن هل را و وا نالک

 ۰ یدیا رظن» هناکج هک كيک ندو هدلاح ید

 ید یموزل قات رارکت یب وق بول اءقاو
 كن ورق یقاهرار تح - ق 2ک هد رطاح

 دلو هدیلا-2>ا یسل RR يد 3

 ویق هدنګا راود E قلا ۰ یدلوا ى
 رگید بوج ندکیلد یکهددافرطر تدم وک,زوص

 جافاهجوف نالوا شءازوا ردق د یک دنفرط

 وڏ هدت واب کج هتد و یر کل ۵م روس

 7 یمرولیجا

 شچآ هرکرب هدیه ۰ راو ناچآ افلطم یب وہ
 بول اق ندن کج هل هجا اهد هرک كس ءدلاح یمیدل وا

 « ردیش شوب ید حامد
 .زوک هن رزوا یانوغرو کزودنوک تازغای

 .دونابهلنمج یمیدلوا شخراو هتحار بواب یییرا

 یداهسروک ۰یدبا روهروک یربحصو وا نن اند



 مصباتیااص  ینوسر و یلیچآ هنسیدنک یدنک
 هددسیا یدرب وج هفرطوا یتشاب نامه هلبا شالترب
 و ! ا یمب رفوط .یدههروک ییکید ریک كنهسک
 بولم طاح یرا ها, ۰ یدرب روا یراکو ت هجا هعفد
 : 6یدد هنسیدن؟ یدنک

 ةفظو ۰زغا حالس علست یرکسعزسنارف سس
 لاله لردا اشا ردف هب هجرد ؛لوص سه رکسع

 لاله هليا یس رکسع سومانو ناش هلی هسرولوا
 لصنردقدحابص هلا رانج ین هک و مهقاپ ۰ رولوا

 ؛زکج.دیا لاصیا
 ۰ یدمربک هک | اب دید یددرک هم ندور

 هکیدشیا ندهجاب هنب جو وار, ىج وا سکهلاپ
 یبوهصیت انداعو هدا ز ندشب راق ترد یو كنو

 هلرهدبا ما-۶۱ ییصفر دوا «یدبا ردف مدار ۱

 مزال كل وہ ییسب رغوط طقف ۰یدنیک یدلکح "
 سن و وا و تیلاص هکر دیلعا فاّمعا هسارولک

 رظنلصا ارب ز ؛یدمهد ا یقرفدن رد-فوا یتتراه»
۸ 
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 کی دارومد هنسدنک

 رویت هفیک هد كب تبعص نداق ردق وی س

 زارندن . ۰ قجهلوا 4 یکوص كشبا ٠ م هقای اما

 یقرعشزبسیا نوسلیاصذر رتمیا هدنوسلوا قازوا

 ۰ نوسیاب هسرانابه نوسرفاح
 رب میم «یعدلیا صقر ردق هقیفدشپ فی رح .

 * یدک یدلکچیرفوط 4 هجاب هن نیزسکیوسیش
 چوآ ی وب كنو کیدا یاهدرب ندننسهقرآ

 «یدالشاب هصفر هدوا ۰ یدیاراو ردة شد راق

 هددسنایداک یکجهلوک هدانز اهد كتا ص هءفد و

 ندنجما طقف ۰یدروکبجاو ینوکس یتوکسیدج

 : هکی دد هنسندنکیدنک

 "رر و ورور هزب راغب رح هنشیا | مات ب

 | یسهنعص ورتاسب اندام لکد قاحواوب «رروسی

 یر. یر سیلوف اتداع لکد هسجاب هدیهدنتسوا

 *ررویدیاربهیارجا ب واک ندنسهقرا
 هرکص ندقدقیچ هب وراقوب ید نيج یجنکیا

 هد ۰ ۰ قره « ید هه روس جافا كاس وق هط وا



 ن
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 ریپ اک دنتغاطییسو هوا كناسنا ىد 2
 ه هلو وفات دام یب و ردق شد راق یکیا ندنما یسهچاب كغاجوا هکیدروک هرکص زار ۰ یدربوچ هغاجوا یی زو ک زکاای نب زما دلق ندنرب جه E هجوف هلة و دنس وڈ راف یزوک ما# كننااص هبا قاعوا نار و ةه رودلیارب ولت من ناهطوا اض ر فیفخ تیار هیلبا بسک لا دنعا یول یلتدُش لغت |یهدنس ه روا كندطوا ۰ روت شعازوا نکلاب ? اب رویموب واًاناذ تیااص ۰ یدلوا هار فیفخ تیاف هدنچا كغاجوا نارب و قلهرارب

 تقد هل اراظنا هلاح تبفاع هلو هک ننن ۱ قوادص جا قو تک رح جی ؛دنپااص ۰ روپفاب یرطوط هنسیدنک بونا هب یغاشا فب رحرب دژگب
 « روتلبا

 یدنک ۰ یدلبا منم هد یساوک كزدیا سان رج هدد-سنا یداک  یکج ەت وک كتيااص ۱ یزغالشا هک صقر فی رح یک هل-ةوق نيا ندهجاب

2 



6۱. 
*یفو نا راتروثناح» هسلوایهب ر هقشر *یدبا

» 

 رارف نداروا هللاوفروف رب هنس دکھ ر دلج هد

 هللا رانج كت واچ تبااص نکیا راکرد ید

 ترح راج ود جدی E هديقح یار و یدیا ه۸.طل

 ۰ ردندرات راس كهدیا

 ناراتروقناج» هدنوسلواروسجردقوب »ولو

 كج هاک ےک هندادما ۰ نوسرشاح هبد « ؟یقو

 راک شاو یبمدب یفید-لوب ناراتروق ناح هدارو

 یتوف هدرارفهدیچ هن| رزرتسم زاسو یداه | یشرب

؟یقح هحاق ههر ۰نوسلوا شعا نوا یمردترآ
 

 هدهفجاف هسلوا یلاتحا كمروک ینکوا مدآ یکیا

 ۰ یدیآ ردا ماودهنلو بویلوا تحاح

 ثنيلاص هکاقحا .یدلیسک ادص سم یا رار

 ندنبااص رانج هحروک یتفاد-ةروق ندنرلیدنک

 تیلاص لر هل, سک ادص سس 2ههح + ریدقرو

 ولردرپ هنن رازوک اما «یدبا شراو هتحار ید

 هدرلهجرده تراسح ار ز ۰یدپا رویهریک وب وا

 دقاسم هدلاوحا وال و نوسلوا ه-رولوا



CEA 2 
 كيد تلا ص نامز یکیدلک ردف 4 وب: ۍدرطاب
 :6کیدیدهلا سم
 مارک ای هلو هرفا تمر, زم !رایدنفا نچ ا

 ندمانشفا زک هسیدبا_كجهلک هبحاصم ر کسر دیا
 هدلاكج دبا لوف ت رايز ند یدل وا شمج ها شاوکو د شغ و وص یدعش هسیا نی !زکیدیا هدهو

 ۰ ۱ کد ۱

 كع ر اندام ندنسٌشیط كنود ۱.4 وا
 كترااص یدنفانج هکنو همش چ ۰ یدلدیشیا
 هتشباهد هزکصزارب .یدیا هدکاوک هننزوس فح
 تیااص ۰ یدالشاب هک دیشبا ندندب در. ید ق رمش ر,
 : کی دید

 یتسوا ی لار نوچ زنه وح اھ سس
 کرا زیا هدزکلوا قازوا ندب ۱ شعازاوا
 !زکیټ اروح هذن ارا شنابونبا ردق هضرا زک یم
 9 رکسراک د شنار ید زیاتاذ

 .رونکب یراسج ی.دشواچ تیلاص لیصف ا ۷
 رنک ید رانج ردقلزمم ینوب کوبلاح ای رکس



 1 یدیا قوبدنرطاخ نفزوژ هدنلاح یفلزسدیفوش
  یلفیک یاب زکعدآ هکردنوجما یفیدلوا هدنرطاخ
 هسا وا زانام ز یکیدنوشود یتیفزوژرک ۱ ۰ یدیا هد
 رار هلک یا طافنسا ندتیمها هیلکلابیرلنج یدیا
 ۰ یدیازغلوب ی د یلفیک ویل همش هل وب

 كناقتسوا ۰ یدنل «ءهعد اهد شال هرکصزار

 ۰ یدش ود یشرب رعا تیاف هبیلوح ندير

 لصحم ندنسسالت !ناسنا لیقت ےہج نشودو اما
 لوب هک.1:۰ یدیا شام راج یدرطاب رب یک ادص

 رردک | یسعثودهب یغاشا ندوزاقو كنا رب

 ید یتلوروک وب ۰ یدیا شهراةیچ یتاوروک رب
 جاقر یلاثءا كنو همش ندفدل وا هدب روما كترااص

 هدنزوما یحدرلنا هدلاح یکید-لیا ررکت اهد هعفد

 ۱ « یدیاشاذوا

 كنهطوا ینیدناب یمب رب كش رح هرکص زارب
 تیلاص تولوا کج هجا و ۰ یداکردف هنسوو

 ۰ یدبا شعرو یکروس جافا هدر ندنس هفرا

+ 
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 هرج هب وا تبااص هدهسبا ناخیلنج هلبناص هلیدآ
 .یدا لک ندرلهدآ كجرب و قالو-ف هرانالف

 هلتشهدو تعرسهداب ز لا یاسنا هجندافتعا كنا

 كله ردشب نوا یدوا هسیاراو نیچرب ناب راچ "
 كع نوشروت یناج ۰ ردنوشروف هحابط كلکب

 ! هنادیم نوسقیج هسیاراو نج نابتسزا
 هد بواب ه وهب وا تیااص اما شوخ هف:طا

 یدنک رانج هرکص ندنرورم تفو زار ندهرا
 كناخ یقلهرا رب ۰ رابد كاب هکمتسوک یی راثلرا و

 هلرسادص روتر العا یر رب كنسج ندنناق تسوا

 زاوارولوا ا-هفاو ۶ یم وسمالشاب هخهرغاج قرش
 بوبقک هدشوخ هد كب یسیفرمش نج نوا راەدآ

 ندرلمدآ وا تبااص هدهسبا رردکوط یناسنا

 راو یسهدشن كش رح هتشیا | ماع » ۰ ردلکد

 هن ر ین کن ! مهاد نب نوهرغاح وا !شعا

 نونم هدند:-دیقرش رانج هيد « رواوا مع

 ۰ یدلوا
 كنبااص هکر دندلا وحا نایاشهدیف هدار و هديه



(1.1% 
 یکیدکچ هدیسابع قرەلا هنشابیناب یحجاقو یني و

 شم ربچ هدرلفا وو هرک ضعب هکیدناب یدنازوایبک
 تحار اهد هتبلا هشک و هلتیسن هرادصک یتیدلوا
 هدننلارداج هروک هراباسح قوجرب ادعامندقدل وا

 .دلوا مجرم هک وب یخدهلتبسن ہرا ہیک یکیدری
 ۰ یدیاراو رکش لدب هناکش هدنیااص ندنفر

 ندنس » نوا تیلست هدنربنامز تیاکش ضب

 تناسذا هکوبلاح ۰ رارید « هليا رکش هدقاب هاندا

 یامتحا هد هغغای هن رلهةشد نوعا لاوحا راقد

 یکیدلیا تیاکش ندسلاح رب یکیدکب ۰ رولیهیلوا
 اهد راس نالوا شمک ندنشاب یدنک هن رانامز

 هینع ءان * ردفاک د یمن و شود یلاوحا رب

 هدان زاهد یزو « نوسهکرسا ندن ره اهد دنیا »

 شواج تبلاص هتشيا ۰ رولب هوا شع تیلست

 نونع اسعاد هليا هیسفن تاصاف هليو ید

 ینبدایهدناخ یلنج «یدا ندرلهدآ ناشلاج هغلوا
 ۰ یدیا رویلیهلوا نوم هلي نامز

 یسارو اعفاو ! اه ۶ زکیدد ی« ؟ نجاب 9
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 هل وش زلوا ید رداج هدفاووب ىج + ردناخ
 دلاتا هدلاحرب روغی كونو ار واچ كێلا هداوهنرن
 راباب 4 یدا هغو ید ثاکجەب دل رب ةد كا

 ؟ كابا

 هدا ز ندنءالک ۱ ییمکح ززوسوب تآنکا
 ییدب هنن رزوا یرلفادود هلا یلا هجوف كبااص

 .ووک بجاو ینوکس و ربص قرهالک | نیمکج كراع
 «یدیففنا

 هطوا زونه یمهلواو كه سنطروفندی راشط
 ین رفاسش لر ومعت هدد بدنا دک ک رد هنا ۲

 شعید ندنغیدلوا شمال اب هکمالدی-ثبا قنرا
 تبااص قحا ا یداهده واک ید یی دلوا"

 هنساوا شموروف كنابع هدا ز ندنوب شواچ
 ر دقواهلب هن لوا شابس روغي ۰ یدو, و تیما
 یقاکارف یزفز هدراهجردوا قاهترواو زاقآ رالوس
 -هل وا لب او قمیچ ندارو فو هے نکیا رونلوب ۹

 ندنفیدل وا شاک هدیموقب وا ین را هل مک ییفج هیم
 و وف تفجر !رکسعهجوف « یدرب ورارف غا

 دم 1

ِ a8 8 

 اا ۲ .

۶ 8 



 و
 ٠ شمات حابصوا رکم 7 ینوسهروک یتغیدلوا یکیا
 رالرضاح یتسهیکه یراق هجوف رب هد ا

 ییکیدک كندهدفد وف یکک | هن زوک نکیا

EISهشعاشع وق اهد كک ار  

 : اک یدید هن 1+ یدلک نیک كابااص هګ روک یو

 مه دتا ۰ زفاب هحود شهراو نت س

Sui۰ راو زماعط ماشفا كجهر ولا اکب ۵  

 جوا كنا هدلاح یقبدت [ هنب زغا یدزک هه ا

 قرەقو صد زغا كت | هددس.ملرب لو لث ترد

 رډق كب: راخرب یهیدنک + یداللشاب کچا ماعط

 هده موا یدرب در كیراچ جواهاویح كرهب کک ا

 یت را فادود . هني ناویح ه رکو ندکدت کا

 : هک یډ د تل اص ۰ یدیا رندا كك ااهدقرهنازوا

 رب هل و-ش «رارد قلزسرام کوب هتشیا بن

 هله سا زاوا یصار هسهرو وطنرفردفو هدرب

 تالرک-سعاکوب )اه كس نم ەدناتفافر 6:: رکص

 امد ۰ رارړد قاووسب هدهلاح و ۰ موزو ف رارید

 رب ةسجوف لک د. رداچ رب یکهدنرزوا هک تبا



{r} 
 كج هلک هزع؛اب یتح ۰ راردبا ینلت هد رد رثا رظف
 هدر قرهلوا هل ضف هد یداک هزاام الب نالوا

 رونوم ۰
 راد2۰رب هرکص ندقدفای یثن آ شواح تیلاص

 هلرادن قرهلوا طابتحا نوا هک ید تاقورج

 یتغارپ وط لر یفج هناپیهن؟ بولک هدمب .یدلیا
 ییقاط نا ویح هله بکش هرکص ندک دنلزود زارب

 یدنک ۰ ید وف هنفرط شاب ءرزوا قاوا قیاصاپ
 یو هدهسیدبا كجدبا قانانرو حد یمایع
 .دیمهلوا لباق كریدروک یتهدخوا هک وروق

 بوق وص هکیلد رب یهدراوید یتسانیب هرق ندنفج
 .وصح نوجا قععآ 4 یورجح هدنس هاب كمارومب

 یدناطهنجوا كنآشب هرف یکیلیا نالوا شاپاپ اص

 هغب زاق كچوک جاقر یییدفاچەرر جد یی راکتاو
 كشت | هرکص ندقدبای یراو رداج ییابع هلطب ر
 ضاپ نانلوب هدنماق ندنرزوا هللا یترارح ریثأت

 * یدالشاب هباثانینامود
 نکیا ردا نظ راو كک ار هدهکه تیلاص
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 هتشبا هدا رواوکود هنا هطوا یسهلج

* 
 ىدا شا باسح یتفجهلوا رانو راد> رسم

 هلی و ارز ۰ ردب رغو_ط ك ؛ قاسحو كتلاص

 اندراج و ندننامود شن آ ۱ هدرار نارب
 ا

 هل رله زک قوج كى یر لت 2 ا مس

سكموحش و هدهرکص . ردشک هنشاب
 لر هم هنلب ییب

* 
نهراعیرب ون را نج لاحرد

 ردشلد الج هه

` 
 یکیدلیب ینتمکح یی + یلغوا ناسا تع

 .هشالک | هد ج یقددلوا هل یو بدس یراش

 ردا لج یاو ه هرا دته یکید نالوا قحهبم

 رکید نالوا یو ه_لکااب یک نالوا ل ج
 ٥ هدنس هج رد نیم

 نوا ناسناندک !لج همش

 تنها رب نياق الث ۰ رولک هلو صح تعانق ر

ن رزوالوصت وو یغبدلوا مرجان
 بيرق 4 هاو ه

 «ذاثا 
 ورا و یسابمال زاغ یکیا نامهخوق هری

نیآ و هدرار نالوا یلاخ ندش
 طاب قرەزق ه

ِ 
لک | یعیدلوا 4 یبس كنوب * رالطاب هد

 هک هل ثا

٠ 
 فو ځد نوڪګا ا یق> هم هل شالك | اهد



 .كدلوا موک هکدرکب هل ضایر نیک و .ردفوپ یا
 تیااصهن رزوا یا بّرفن یک یکرک ماشفا , ا۶

 یشتآهسیاوا «یدزسوک شاب اهد جاتحار نوجم ۱
 یاب نسوا قاصرا مد هشت ۱۰ یدا یجاابتحا
 ییهاکشافا هدمهو فتا هد یدک بووروق
 و جا + یدبا جاش نوا كنار و
 نار و تورلوا تالکشم ج هدشد كجاتجا
 هداروش هرزوا قاوا ندنضاقنایرالح قة كاخ
 دوج وم هل رنک یر هچراب هو رکود هدادو
 ۰ یدیا
 ندرت و تیااص هداشا ینیدرارفزوصقآرا ۳
 هدمهور ون نوجا مه بواالپ وط یشرادقهر
 كند-ط وا نالوا یسهطوا قات وا یعادن؟
 كن هطوایش اوب اعفاو ۰ یدفاب شن ارت هتروا
 هدینقای هما قاحوا مظع نانلو هدنفرط رب
 هجانامود ناقبچ نداجاب داش هد هسا یدنوژود
 قنوهصک هدردا سمتحار یارشح کدی



 . نووقرش نزح ملا تلانض یالوط ندنسلوا

 تا یسورق تای لنج ۰ یدالشاب ارش ییسدرب

 -وتوا هدنرزوا شاط مظ_تنهر شلاق ندم دق هدنک

 كد جاق روا ےک تلاص نارفاح قرش بور

 دلوا شما دیشیا یسدمغن ناسنا هدارو یرند هنس

 رل هګ وش ود والوت هد هسيدبا رووشود ېد غي

 .. ۰ یدبا نم هنوقروف بونوک روا یتیلاص

 یس كناورح نالوا ییغاب هد هط وا ورا اب

 .هتیفد حافر "یدا یعزولب هیلوا ندوفروف ید

 شهالشاب .هفهالترفو هکجت هجهدای ز ناویح یریپد

 هددعاس ینا هک اور رای راق هحوق اعقاو ۰ یدیآ

 .اویح هدایژ ندرانا نا رای رب رانج رانو-ساوا

 شواج تیااص هدهتسلا شعا راروش روک هولن

 تویلوا ندرلهدآ نالوا یتیامر ههم ان ردناط هلی وا

 زواب العاكب ییفیدل وا ندقلحا یثالت كناويصح

 : هکیدا رد ًاباطخ هناویحو
 هلهسالترف لهسندت ردق هن ازفاب هجوق بس .
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 ۰ ردشو هسنوشودردق هنطاف »یدالشاب هکءوشود

 «ل زرومغب ناغاب هلب هسلوا یکیغنیدلوا راق ًاتاذ هدر,

 لصا نع ندنفیدنلوب راکرد یکج هدا عفد یراراف
 یتجهنا و هدرف نوا لشي زارب وشاب ندا راق

 قمراعبح یاو ندروم#) هد هسیدبا لکد لات

 هرابعب ندنفجهبمهلوا نک یهبچ یمیدنک هد هنو

 روبل مزالكم ربع جآ یەک وب نونا زفمنا ورح
 ۰ یدبا

 هل هترواو شالوا ماشفا یک کرک زونه ۱

 راکرد یکیدلبا تأشن ندنغلانف كناوه یغاکارق

 هرب و دیما دناص ید باسح وب هد هبا شو
 ردفوا اوهار ز ۰ یدا لکد ندراباسح كج

 تعاعس یکیار کیدا یلتدش ردفوا روغی و یلارق

 هلی هلابخ و رطاخ یرادبما یتاجآ هداوه هدنفرظ
 * یدبآ مهلک

 ناج ییالوط ندهن هيلپ یییدلوا راچوداب
 شاک نفزوژ هنب هنیرطاخ دوخاب و ندنسیانفص

 ا
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 را ترلاص نامربقرکا یک یتیولوا شمردترآ

 یدرالیس سرب و دی یکیدلبا ادیب كناو هروغاب
 قج هة چ بوردلا هزوک یدایآ داب هجره قز ها

 اهد"ندناخ یلنجوش لوا ندزکاب لک ا رف هسلوا

 رب * یدارویلیا باسح یتفجهیمهراو هرب رب نیما
 هل یوک هت هدفارطا رد دروس تقاس یکیا قع

 و هل و هدلاج یردلوا یشرب جد نامرکذه ناخ

 زوک یبچ هلو هدبودنا كرت ناخ یل هداوه
 راکر د یفیدلوا كعد یعا هب هک یسدنک هروک

 ۰ رداڳد

 فلاحم ردو ه اوج هدۀرف رک هدزکد كرک

 . یفومجت هسیارب هکذہن زدنوک نوسل وا هسرواوا
 هک مروک ,قفارطا ناننا ار ز ۰ رولوا شب

 تیلاص هیلعءان ۰« نوه ر دشا ر ارق ی رلرد دت یکجا

 و هلیروط مدآرب هنخومآروما و هديدناا مج شواچ
 لا نوحا یمددن؟هدنامزرب هل وش لر هوش ودى رااح

 .هکردقوش «یدووزارف دنفج هلوا ناخ ین نیما
 ندنفیدل وا یکغا ر دف ییج هروب وط سر دن که دنس هرکه
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 هد_ٌهلع» قرهالر 4 وک ندر نايا ر ریو
 کی دیا هدکبا رب وصت لاحرب یک شدولیا جوت
 روو بولوا كعد لوح ریرب رها راجو وا
 راهرظنه فح ثیاغ هد واچ تبااص یر, زد

 ۱ ۰ یدیا هدک!: ضرع
 الا ۰ ید نامز ردق تعاص ییا ندهوا

 لوز ندفرط ره هقشب ندقدلور یجهنید كروم
 ندیکی یک یفیدلوا شمربشاط یراهرد الرس ندا
 هک ی دا زو هدوجورهرد تقوم غاطرب ید
 یل هک لهنكات هدیارورم هلتمالس د هللا ويی ران وب
 یتارخ عباس كتپلاص ندفرطره ارب .یدبا
 .الغاح رب یموج كضرا یور نو راغاح نالوا
 هددجرد كحهردتا م کیس ییفیدسلوا شلیسک ناب
 ۰ ىدا

 . وب كمربک دا روا ی هک تبااص ۰ یدلوا ماش
 روعاباو ز* یدالک ی نیدالاب هک قندی
 هدابزاهدنوعروط هل و یقلازآ یری یکاوا

 اس ید
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 کلم
 : یفلدعاهد تمایف یعددرا وق كرو طف ۰ ۰ راید

 یک یکیدمرب و قالوف هرانوب شواچتیااص هلل وا

 هدایز ندناسنا نالکخدونا ءرکص هسیقد جاقرب

 هن راه وو هن رهکروا ندنسینلوروکءلرومغج ناناب

 ۰ رای داکح

 كب جا هداروا هلمح یهددس زا شف او

 نکتسف ید كنار یک نال هلکتترک برقع

 زونهرلنو ار ز ۰یدمهلیشالک | یراقدلوا شوط

 * رلیدبا شاوءوک هناا قارپ وط
 بولیس یب راکو كناونح ملا ىلا تیلاض

ا نارن و یناورح هرکص نادفدرب دنالف ول وص
 را هطو

 - روس توت اتم ییصل نالوا ها خاص اهد ند

 ب وکج ههدطوا ر نا و یس و تك هل هنلم

 هدند وا سود ناخ ید یهدنک ۰ یدالفاب

 ۰ یدالشاب هکا رس اوه بوروطوا

 هل عمة دش كراکزورو هدقغاب ب عطقنال روهي

 كرديا مانصسنا لی وت هفرطوب هاکو هفرط و ءا



 ۰ یدیاشمریچ ندنهزاو» سه ی و
 تآ نامز یکیدلیا برقن هناخ شواچ تبااص . :

 هنس جاق رولب ےک ارز ۰ ىدالشاب هککروا هلي

 نوکو نکیاراق هوپ كج ەچ ناویحو نانا لوا
 ییتیلباق كمل هليساليتسا كرايلاچ ۵ راذکیت مظع
 ء) رکج [لک دتآ ندرارب نالوا شعبا باخ هیلک ااب
 . یدیا لکد یالوف یراا# 4 هلی

 رالبیماق یناورح روم یلتدش ندفرطرب نک,
 یللاوز دسیا رثریمه» شواچ تبلاص ندفرط رکیدو
 ندنرزوارل یلاچ یک هج مرق بلا رابای4 ناوی
 ردا لاصیا هب ولط»تب ییسیدنفا قره

 . یدلوا لصا و هاخ یل-نجشواچ تیااص.
 ءووب رلنالفرنشوقباب رهغراق هجررلکی هنا اخ <
 قازرا لاصعسا كرانوب هسلوا قیچآ اوهو شم
 یتدرلنا نکیا راکرد یراق ج هلیعاط هفارطا نوجا
 یس هلجج قر هیع هلرعاط هفرظ رب یشن ندنتفاا ناو ه
 ندویقیمیدنک ندنرافداوا شغ وب مع هداروآ
 .راب وتیرلتمایک كرهکروا رنو هریک هبیلوحلوپ
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۲ 1 

۰ ۱  
 ,e تو

 با



 ۰ و
 ۱ 1 رهبر اش زورواتسا هعفد جاق ر راولبوک ن

 راج ن الوا شعا الت سآ یل- عو ین: رایدنک

 ۰ یدیا رله هدیادع نبعا ندب رل رمش

 و هد بولوا هدقمر دشعص هک دکر وغ

 تباابص هدلاح یغنیدلوا جد لع كج هدا اجا
 یرغوط هناخ ییسشاب كت | هسبلا * رابایه شواچ
 لاحرد مراراق رار ه-اکذو ۰ رو-دلورفوط
 یدن.؟ هل وا شواج تبلاص هک ردا لوا یرلهولعم

 قع هنحالس بویاوا مدآر راقروق ندنس هکاوک
 لوا ندنمریک هرکسع ۰ ردنامرمفر ردبا داقعا

 ید وادع یی اطا قلا تادسهب رف یرهرب ید

 کیدای یقدارصت ھم r یس4 ا تمدخیک

 تامداقیلد ی عا” یدن؟ تاموقو یلناق قوحر

 ر لصن ره ندنفیدلوا شانا تاثا ید هنسددک

 یرهعشب هل وا تمااص نوسلوا هسرواوا هدهعن و

 - هعسد وییدح هوا حانحم رب یه هیأت ندنف رط

 یتو* یوک هسدا رارولوا جات 4:_هملدن1 یر

 رظن ندفود> یکجا تیا وک هی هاچ یرلنا



۰ 
 هرک_ص ندهلک وا هدااح یهیدل وا قیچاو نوک

 .ادرابهلبا راکزور ر یاتباغ قرهلزو هرب ندرب

 ۰ یدناغو ردرو-«# ر هنصسهجرواشوب ندق
 ههر شوا ترلاص هج یدل وا یارک هد
 زویشب هل وش نکیا:هدکماملب نک جهدا املا
 یسهبارخناخرب یظع هنب زوک ندهفاسم ردف مدآ

 ۰ یدشلیا
 یکساش):اب هدنرزوالحمر یک دن رد ناخ وب "
 هد « ناځ لاج » ؛دراراوجوا ظ# بواوا اس وب

 یغج هل.الک [ ید ندنسل و شا تره

 ندتفرداوا یش رب و رم ندنفرط سک ره هرژوا

 كلغوا ناسنا هاروا وریادهنس جاق رولب میک

 ۰ یدیاقو_ یعیدصاب قایا
 ندنرارر ضعب وشو کر ود الکی رلاو يص كناخ

 ءاويص شا وکو د ندنفیدلوا شع وداد ینرلشاط

 تح ورالاجورانوا قوج رب هدنرار یتنه و .هدنرالح

 . لتدل وا شاسکوب شغ هل راچاتا كجو جاق رب
 ندنرطوا قرەر درا یتشخو كناخ ید راو ندب



tr} 
 ندنرلوا شعا نمأت قے ندنرلیدن یتیلابص

 . ۰ یدیارلشلوا نونع هلبسهدای ز یبالوط

 زد نالوادبام هن هب رق یردرپ كلو کز

 . دلیاماود ندنمجرکید كتيااص هد ل هفارب هداروب
 ۱ ۰ لمفاب هنا رک یکی

 یارف كالو نويل شواچ تبلا-.ص نوکرب
 كب ام هب ی ربم ۰ یدیا روید زک هدننابم یس هيلا

 رب نالوا قاتروا هلبا را, روق هدرنامروا ضمب
 هنر زوا یسلا رخ یرلفدفای.روموک كرل, اجاق متاط

 ۰. یدیشلوارومآمهقینص یلاحو هغازوا ندقازوا

 یدزوژ هدمه ردیک م۵ هدنرزوا یاو ۔۔ح

 ندرزوا یب ویغ كنفزوژ هدهسیدارو وشود

 وب هلیبسح یلوا ش۶ اروم نامز نیقب هب هنسرپ
 تبج هنسیدذ1 دوخاب و ندنةشعاب ندننایحاب هلرق

 مکحهدییکیدلکم زال كمك دما ینئرا ندنتفادص و

 هدکعنوشود هد هلا سو ام تروصرب هل وا ردا

 * یدپا
 كياوه ندحادص هلفلوب یهام طاب موم



 ۲ ۰۱ یک
 ید كعا شاف:زس یرارمما نالوا ميدو اکب طقق
 ۰ زراسابا ریقق ز ۰ ردراش هبهارادشد هغو
 راکدماوا اما رکا مرد یراکدبا نالک ندزلا

 یدعشنب ۰ راردیلماعا ت تمدخ هنر مط» كنب را هفشپ

 .ارعما خج هلوا فا و هزس هدمهسلوا مدآر یار
 . هکییلعال وا ¿ نو ندس مم مدسید مرا وس یر
 و مکچددیا هزم هکنوح ۰ زکسیللراط کب شکع)اب
 ۰ رده هلوا بحو» ینایز كس و همش تەدخ

 روصتر هلبیسح زکمفادتع یدنک ینو هلع مان
 احرندزگ وصی :وفعكمروصق و هل رک هسانا رو
 ۰ مردیآ

 هلي 7 یمزکیدنکب یمایاب ۲ لصف -
 شک كب تیااص نوردقاتص را
 ندیدلراط ۳ یالوط ندناوجوب هساباب « ید
 یفزدا وا س باب ق رادند مان ناینهرخ مات هلصف
 ۰ یدبا شهید ید زرذع كردا قیدصت ًابلغ

 شورالءد هبا ساب« هرکص ندکدننک تیااص
 هله ۰ رد وا وک قوجحر هنفلقانا وآ كن هراع+ ۱



 و
 ربخو ندنراواس كرک و ندولپ وک كرک «دنفح مدآ

 EE زادّن» و

 ۶ اب جا اهدناقرب هتلاص هراعب 7 لصن

 عیدوت هش ریدنک رلاساباب هکزلما قجوچ یالا و ز
 وب هد هم رول, هدا شاق اعفاو یرارتسا نانلوا

 یغلراک اد هو هدنزوغوا راه رتئاو رج لو

 هی 4 ندتیلاص هکو ملات ۰ را زدبآ راستعسا

 یینیدهرآ كلا میم هک صو -.هخاب رول هن وم وا

 ۳ رش رایدن؟ راست

 یتزلاصهسبا زاوا ج ساباپ هکزکسکج ھ د اما
 ۳3 ۰ ردشدرب و ك هور نوا ئاوا شعووآ

 كال صا انا و ك ملت ایت ر ثمر ودسعو دز 9

 شد نایاب ۰ رو-نفوط هن مهیا راد د تر رشت

 : كىذا

 7 ج ا لس قوا

ET۳ 23 وا كاندرد هلي رادرد ورب  

 عم



 بو
 تنواع.نو-وگا قوب یی زا كنيفزوژ ندنسهفاک
 یهو شهر وى وا و یجد رانا بویتسیا

 : دنا وا بجوم نام :دیز كب اپ
 تااصداش کنز-لوا بجوم یفارم لصا

 ندنسبذنک هلبا هط تاو واو ندشو رالد شوا

 هلادم ی همتاو تبا نج هسر ول وا كج هنا همش

 ر اعاد ینب رابدنک هساوا هلب قجهمهرافوچ
 ۰ ردراکرد یر دنل و هدننلا هطباض تزاظف

 هرات و دهاز كب ردف هره هسبا یدنفا لصارپاا
 هدنرزوا یس وص یدنک هنب هدهسیا مدآ ر اید

 زقبا وزرآ ولردر سو یتقد رظن كله طباض
 ۰ یدبا

 شواح تیااص هد ی واک ماتشفاوا شورالهد

 نامزیکبدلیا لفن هلرس هنمع یتسهرواحم نالوا لاا

 یناژ یک وس کیدلوا نون« ردنوا لصاریاباب "

 : هکیدبدندعب ۰ یدب وا هعفد جاقر بویلایوقا

 وا ےس هلدز وک" شاداب هنالفام كا هداند ۰ ت +

 هساواشءاروطول رد هتشب ندنوب 1 ناو ید
TT ی 



 برد و
 ندنگیدمهروک قع a هدنسزدنک نوا

 ندنشدآ وا شرو ییددنک نوساوا قجردفو و

 اما « یدک هنشدا ید اره هد رذع ینالوط

 یلو-ط بوط هلبارطضاو ساپ ك ث رس یرازوک
 ۰ یدک هدااح یییدل وا

1 ۵ 6 

 تلشورالهد یعهرواح نالوا هلبا شواحن ترلاص

 يغب هل وا شا هب کج هژصا ربایاب ماشفا وا نامه

 ۴ رارالک | هما نهرا راق قوس وا هل شعانوس

 وا هسیاراو یثرب زمگیدروک مور هنحاضیا مب

 « ردیس هبضق یس وا

 دنیا نو ګا شورالهدویسوم یادنفا ساداپ
 رک كرم زن تم وکو لرد دهد هدن رظذ ولت وک ید

 حح كن واد وک ۱۲ اھ شورالەد رکو یک

 تشفومر طه یساوا شماغارب نادسم ا همش رب

 ٠ لدوع ندرکدیع تیلاص هدهسیدآ شانادع

 . كنبراشادفرا صوصخاب ویماز اب یشواچ همراهاج



 Ao ٍ ۱ ۹ و

 هبا اد ندرادودسرح رازسرخ | اپ هیوا سا
 هب هجنراو هرات دیا یلیچوآ هدنسیضارا تنی هقشپ
 7 یموم هنلوادع ندلبقو, یمهلچج ردق

 ندنکیدنوشود ېک یبیدنک یک ره سا ره
 یمیدنک یژزوسیکیدای وس هلسف سابق شورالد
 یتراعترب هلب وب كنرلاص هراجخب هدهسیدبا روبالک |
 هلتمچ یغید_لوا یکیدریک هل ندنلایخ هدنرگ
 یتحن ۰ یدالکا دوا هرکص ۰ یدبا روبه الک |
 اص یدنسهریچ كتبلاص هب رزوا یش یغیدالکا
 -هسو ر هنسیدنک ۰ یدیا هدم رآ دهکدنرا قاب و

 هدنتح یفع كنفزوژ نالوا شعامرب و هلی كچ
 یکیدب وندفرط رپ یسهینیغج بد هنلوا همتالصا
 یتیانع یمهقدص كن هوك زب ج كکک | هی رپ

 رکید یتربغ یساوا یەم "هرم اضحمو یسالوا
 هدبولوا لصن هدلاح یکیدردنلتریغ یزف ندفرط
 ولردر هنسسلوا شنا لوبف تکرحرب منش هلو
 ۰ یدیا رومهر و عمر

 هدخاوم یشورالهد ویسوء ترا هسیا 4
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 ا

۳ 4 ۳ 
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۱ % :۸ ۶ 
 «امرویب دیشیارل 4 !شورالهد سوم ناما»» یدل وا

 هن وسا وکی جد شوزالهد وسوم يمد

 شعد نوا عیعوو خىي زوے نابارغۇا
 : کیسا

 تام رک هنهان ک ك زق نداتج ضرع | قود بس

 تک رح رپ تغعریاغد هنس و هدرا طا ضعب هلککز ا

 یک كف رحیکیدوس ظقف ۰ نمی رب و هد یماتعم
ات ؟ره وشاداه «مروبتفدا كعدراو یزاحرب

 

 ۱ مدنفا مدمهالک | تن

 1 ندرازو 2 راو4 ىج هی ه الکا هدنوپ ماح گیتس

 ردا وا هکر زو س یرلهدآ منا طرب هلب وا یراضعب

 *ىدرلزف یک یراکد هدا فازتعا ین رلتفص یدک

د 5 رل نه هما زارفآ یفیدل وا ےک یزاکدوس
 واي

 ! قجوخ
 تزاحتنالوا حابن هنسبدنک یلام كشك ره ناد

 9و 6 زکیدنا شعد



 کا

 ندنسددنک هل وا لصا هتشرا اج وچ یا ت : 9

 رداص .یثره هکر دیک د ندرلنالوا لومآ» یر
 .یدیارویلیوس هلو ید لصارب ابا مذ, "دولوا
 یفچهلوا لصاو هنعهجرد رلءزرزع هدنجم| یوک
 یفزوژ هدوا هبا راونداقر كج هلی هليا ديما
 هلزف رب چ شيا يعيدننا نکیا رووا نج
 لاکا رخ ۇب نفیدلوا ندرلیش یکجهیمدیا تآرج
 ندنجما و یلربک تباغ نفزوژ هروک هنس هک احم هان دنفا لص اړپ پا ۰ یدیا شاو ص هلی
 هار ندزکفرط كزمم ندسشفیدلوا زف ر ی رازاب
 نوجا كمابتسوک هب ولي وک ب۶ قفلو شل وا
 ییدوع ابلاف هسا روبجم ردق+ هفعج اب مدف هرم
 بول وااهد یماطعاو زا رب هم افخو اش هلا
 ەد ج یر دق رج هنادم هبا ثكياطعا و ذخاو
  رلکیا ءدلاح یقیداوا یکجهب لوا تفو رب زا ك ارز ۰ ردشاوا روب هرارف نیما یکیدا زی ون
 7ردیلباق نواز چ“ زجاعر قاوا یجاص رب

 یراص باص یبم» رهج لنبااص یللا وز

۰*9۹ 



ِ HATF ٣ 
 دوا راش رح زوز ۱ 9

 والو هذبطل هک لاقحا ! متسیا كلو« ید نالا
 كذا اما < ییاوا شالو ید رابدرمل یدج اهد

 شمک ید نامز ندهرا یک ییبدذوا یاو هعب

 ردشیچ ندمرطاخ هیلک اب ند: ةیدلوا ۰ ۱

 كزفهنرزوا زکراهفطاوا هکرویلوا كد ب .
 ووم هجا رطخ هدییکیدلیا _هلاق» هدلو هنءزس

a ۰ زاس 
 یکیددهن ۰ لک د ییکیدلبا هل اقم هدا وب 4 تحا

 دلی وس « ردهدمرطاخ یمهلیافع ۰ مروی: دبا رطح -

 یتح*یدیشهالوا سوپ آهردفو ارت ہنر زوار از وس می "
 وس ینارسییعد ۰ یدشا واهل نون عردف 4 هح رد رب

 هدر ومآ هدب د كنا ۱ تیک وز ءو زک هسدا روم

 هرکص نوک حارب ندا "یا شءزسوک .یغ.دلوا

 هک یدلشالک |هکا وا رشا د يربخ ی وسع لزق

 رارف دا ار هاکنا و شعاراو یکی دو سرب اعشدر 

 لومأم جه ندنفزوژ رلاح و بیام
 ! ییا کد



۹ n oe 
  ۱شعا نت یینءالس كفن رح یسالوا هل یس

 هرزواقلوا هابانع اعو هناتسود تبا ندنفیدلوا
 کیدید قرهنفاط روطرپ :

 = د_هازک نیف زوژ نامزوا ! منسود هلاو
 هلی شاو« راب ضمب اب راد هنقشام يکیدوس
 و هه: ار ز ۰ ردیعربط قخالاق هدمرطاح ها وا

 یدبا قوب تیار, ج كشیا .

 هدرکر طاح زکعبدلوا شعد4 6 | كرس بس .

 ؟ برد
 ةر وااق غ اما قو هدمرطاخ هدكنهلب وا تس
 » اطر هدسنغاحوا رکسع تیااص نالوا زکفُشام

 یک «ازکس رایان هسیازویدبا دتشام ها دف
 مدیا شلتوس زوهر هدنزرط هعلاطمو هفطالع .

 هدزسهدنتح مب هروک هنتیاور )لوک بس
 شاو هسایفزوژ ینا هدشیاراو هتنحم تامولس

 ندزکشدل وا 44۰

 زاغو شو ردف ه كرولیوک | قجوجآ
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 ۲ هه
 هرکی و روک ایفخ هدشعمک ینیدیما ندش هترزوا "

 دیاش ۰ شن, شا رارف هلبا مدآ هقشب ز یتدلوا
 ۱ ھنغیدلوا ےک ثكمدآ وب هیات زك هءغط رزلم هلسد دن

 زک هسا شلارل هنشررس و شقسبا رازوس ضمب راد

 ۰ مدیا كجا اجر یتغیلب اب كن
 یتلراب رر 4 رفظم هلن | یرازوک كشورالەد

 هدلاح یعدد.ل وا مش هدر هدنزو ۰ یدل وا ادم

 هکی دید

 7 هل وا نوا ماتتا ند زک-فر سس
 هللا 9 شورالهدومسوم ید روذع» تی

 _ب زکیلپ وس 4سداراو زک کیدلی رب نوسل وا هم

 و ربک ندننافاکم هليا هل د ر هزس هاا هد ن

 هنن وک وص كمرع یبالوط ندزکتانع و ۰ مروط

 ۰ مرولوا زک رادت» ردق

 رخ یتبیفر كنلاص یللاوز شورالهد ورسوم
 ره | ردلوا یب | مب هتشیا ان » هسلوا تكحهر و

 یه مس وک ییسددنک هد »| لآ ندن یکمٌشوس

 ندنسیدنک كتبلاص طق * ردا هسیاو ۰ یدبا

Aa. ey, a: 

  Gs ۳ RF ۰نا ۳



 نت یخ

| 2 A ۷ 

a 8هح نعرا راق ینبدلوا هل ی ربغت بیس ۰ یدلوز ۰ 0 ۳ ۳ می وب 1  

 عالج اک ۱ یرغت ت,اابص هرایم؛ هددها مولوم
 : کی دنا شعد هنسیدنک یدنک كر
 یرازو-ضصمب هه زو هدمقح ےہ هبا
 ید ندنروطو لاح یفید) وا شل وس هقبیطا ف
 هب و ىدا هتسلوا شمالیوس ارب ز ۰ یدلشالکا
 . یدیازاک مزال هدیهلوزوب

 ماود ناف زر زآ ریفت یکه دنروط كشورالەد
 كمدآرب ربتعم كب ایوک هرک ص ندنا ۰ یدلیهدیا
 ندنلسف یلزت هکمر و باوج هب همرادناچرب یللا وژ
 : 6یدید هلبا عضاو روطرپ

 نوا قدر داب لوف وف حافر ۱ توا ا

 راش ضعب هدزکشح كرس و شمرزوک یزو
 ین هفرطا یکیدتسیا هل ازفرب سکره نکل ۰ مدیا شاٹ وص ر
 | ایزولی دیا

 1 مد فا مرو يد « ! شەودا » هد د
 یقیفیدلوا ىد كا هذ | وه یزعع ما "یی

 رزوصوا نیفزوژ هروک هاور « مرا نبمأت



¥ ۷۸ ۶ ۱ 
 س ییهیماعتا دص ام ردق هد رارج را

 ۰ رايق م ا

 1 نم ندنرزوا یاب تو عایق

 رات رآهداب ی سالاي قرهبلو لادسعا هد هاعتا

 - هی رف یرهر نالوا یم 4 رف یدن؟نوکر ۰ یدبا

 هدهب رف روک ذم ۳ ہد هل ه را ۰ یدیارو- ءناو هد

 شم ر« وک شاب ۵ شورالەد ود” و نرتس وک شا

 نالوایاکد لا ھن ی راب هاڪ ی راب ۰ ىدا

 تسار هنشوراهد وس و« تیااص هح وو هدر ۳1

 و وح هلماوا شاخ نارطاخ اذ ید

 ۱ قرهروتواهنایویدر ومال هما زا لاکدشورالهد

 ۳ هک یدروص

 لوا یا یدب ندنو ! شورالهد ویسوم
 ۰ کس ان و سر ارش ضمب هدمنح ےب هایفز زاومدام
 2 زکام رر و تاعاضتار اد عمر کب راد هرلنا

 و هدناح و شورالەد ا رزوا یقاطتءاو



 مس 5

 6 ۲۷ و
 تنوامء اکا ۰ نوسیجآ اکا هدنوستشبا ندنزفا
 هله ۰ نمهناواروصت جد مدار كجا دعو

 هنلاحكنهرابخ هسرولواندنزو قشع تیم واظهوب

 هدای ز اهد رلندبا هد-معرد یتنواعمو رانایجآ
 ديف مم هدای زا ییبدالوا نانا ارز ۰ روالو

 هقشامرب بواوا یم هلن شع یشندیا رثأحو
 هن رلقل ران یدنک اندام رناسنا یکعا مدراب

 : راردنآ قلت هلرظنرب یک تمدخ

 ا راتو لصنره هکردراو رانا نا صعب

 لواكا ىرأت تدش ؛لوملا نامز یراقذل وا ر اع
 دیک درج دد ره هساهرکصندنآ لر رس وک

 کر دراو یدک ضب ۰ رودازآ یزرأت
 بوبا ۳ هریئدرب نامزیرلتدلوا لبامم هب الب ۳1

 رک د ن ودود یب رهو جک دب هقیفدره هرکص ندا
 هدای ز یراتدش هدرها ی داب یدعا ۰ رانرآ یزارئأت
 هشیدناردف لواندنراماقتنا كرلهدآ جازم بت نالوا

 هد بور ورارف همانا هل ناقنر سم ۰ ردیلماعا
 كرنا هتشیا )یفو رهدآ ندا تکرح زنسخال

 اس ی



4 
 ام هج وف یغیدلوا مزال كةر دن وک هنحاب س

 وب ید لوا شم وقوا نامز یکیدرکوا یتوقوا

 ۰ یدیاشمروک یدهدبانک جاق

 هنتسهر اد همرادناح هول لاحرد هیلع ءاسس

 *یدنل وا لوبف هنمدخ هليا قاش واج لر دبا تعحلا م

 نالوا رومأم.ه هظفاسح ینتینماو شیاسآ كرلارعص

 ۰ یدلواناداموف هنسدر كرللوق

 "اه اجنالوا یرادرسرفیک یسیدنک تیااص

 لاحرد هلا ییاطباض هلرک یتارفن رک هلوهمرآ

 . لقن هدییسهباکحهن رب ره كراو قرهلواتسود

 . یالاوز یدصقم لبصا ندکم ریک هتمدخوشو ردنا

 ۱ ےک ره قرهنالک | یفیدبارا یلو رثا ندنیهزوژ

 یسار ورخ لاحرد هنیسدنک هسدارول وب رارب

 ۱ ۰ یدبارلیا اجر

 هنلوا لوبف ندنفرطسک ره یاجرو كنءااص

 كن دالوا ناتسذا ارب ز 7 اب نمهلیدا همش هنفج

 _ هسکر چه +ردنیجآ هزجاعو مواظ» یتلبج یحرب
 . یدنک صوصخاب یتسهباکح كابللاوزرب هکزمهلوا



4 ۷۰ ۳ 

 مدآ ر نالوا شواچ هدرکصع هله ۰ راررپ و 1
 ۰ رونلوا لوبق هلرس هر مزالم اقلطم هدههرادناح
 هدسناو ىس 4 رک لاوحا هل وا هکص واب
 نوجا كم رک ه ههرادناجنامز هل رکسس رب نالوا
 تیلاص ۰ رولبدپا لوبف لاحرد هس موو امدتدسا
 نلءهزالعهدمش ۰ یدیشم رو زارف هکمریک هب همراناچ
 «یدیاش-ر و رارف هک رک هلبا یاثواچ لکد هلبا
 : کی دیا شه د هنسردنک یدنک

 بولاقهدعن ور زک]اپ مهتر واوا مزال ١ س
 ره مدسرولوا یابنوا یتحو شواچ + مرونالغاب
 ید نوجما قلو یی زی !كنیفزوژ «مرزک هدفرط
 * ردیلنرک وا یش ره یلیهزک ین رط ره ۰ ردیلمز زک لطم

 واج زکحدآ یللاوز لک د نوا كنو رکاب
 ید نوجا لیدعت یمأیشنانافای یب رارکچ رباچ
 ۰ یدیاحاتحم هک ورو توزک هدرارراب هدزارف اعاد
 قام ۰ رداود هرادرد قوج ك تایم تعیعح
 1 ردق و یبءهراح العا ندنحاس هل رلک | هت ی

 ان ادیرلنالوا برطضم و سورأم هبا یار وب لد

 و
aw ۳ 

9 : 1 
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 هلا همش زار یتفیدلوا شلوب ندهرن یرلنوب كزق
 ندنسهل و هدلاحار قانون یرابهدهسددیا هدکن وشود

 ناتاوا یرادسا ےک هک وس نالاب یالوط

 .كکیدربورارفهغاوانیکنز نس 1 ماغوا » یسهدلاو

 ندنفانرطندنشذد *یدیاشمریو رارف یخدوا یک

  یمماهزایاکس ۰ یدیشلبا كرادت یرلنوب بوریدتر آ
 نوا یعتاش بورو دک هرب ندر نامز تاکیدلک .

 وش دهید « ۰ ردنشان وسهرک كي اکی هدیغیدل وا

 رظن كنيلاصولرد رب ید یکلکحرک كنید رقل

 ۰ یدداروسهددآ دعا, ندید

 «یدلواوش یث یکیدریو رارف ًابعطف كتيلاص

 هک یدید هنس دن کی ډنک

 ۰ راو سو افلطم هدنګا شنا و س

 و یر نوت یدلروشود همادر الط نفزوژ
 هاد مىشا هّدیلا ۰ یکجا قرص هنلح لس

 ۱ ۱ ۰ غجه راعرچ

 تا هسیطبض قلیګ روف تلخ وق هدهسنارف
 هرلنالوا هعج ند بو لیلا ی رت دوس یک



cw IT 
 دعینان عبس یک لسصارپاباپ یرا دھر, را ربخوپ
 یرومصن یکا یییدنلوا راهتخا نددنفرطتاذرب ناناوا

 لیصاریایاب ۰. یدیشغل وا بی وصت ندنفرط كنا هد
 وا قترا هدیاروناسا هنفیدلوا یرفوط كنودخرب
 هدنسهجرد رفک اندام قانا هنفردل وا شاک ای كرش
 اطعاوذخا نلزیکر كایفزوژ هیلعءانب ۰ روناوادع
 ندرکسع قشام یکسا طو یفیدل وا نیکنز هلا
 وول وا هلا ےک رھ نمالک | رالک | یکج هديا تدوع
 ید كت.ااص هنکیدر و رارف هفجاق نوسل وا هس

 ینفزوژیدن؟ تبلاص هدهسیدا رواک مزال یمن
 تیاوروب هلنمج یغیدیناط هدایز قوچكي ندولیوک
 اعطقو الصا ندایفزوژ یمب ر ج كرلبشنانلوا
 لصن ۰ یدارودناو نیما هغ هبم 4ل وا لومأم
 هحنوب هنسبدنک زق نامربقر یک نفزوژ هکرولوا
 هل وا نفزوژ ضرفااب / نوماواشابهدیا ینایخ
 هل وا هسرولوا قجهیغوط ییافو دعو یکیدر و
 . یدیازیادع ودی ات قرزای بوتکمربءدهنفه جارب
 ندنفبدلوا رادربخ ندرلکناوندرایک و تبااص کلا



۰ 
 هسا یفزوژ شعر, وربخ یفیدقلاق بوشود هليا
 هراس هلا فد وج 5 یاب یرثدنامز ر اذ

 وا ,LEN ات هه ندع دلا هدکعا

 ۰شجلق بودیار یزوس هللا فی رح

 نفزوژ یللاوز قترا ۰ رنوسروک ی ه1اقوذ
 لوک الط كف زوژ ؟رولاقیعاور دل دلدا و لوس

 نامزرزآ ار ز ۰ هم یرلا-طعاوذخا ییریک
 هنامزوا 8 اش یبحاص ر و راکنا | هدنکا

 زفر ناب هب هلیسب و ۳( E 1! ردق

 1شعایروای هلوا یحاصیع و كنا هلو
 هلع ۰ زدنوزو ًاتاذ نوجا قلانف یلید كقلخ

 یرادنفا هعفادم هدن اک راه ید وط اید لاو

 هلدحره هکرونازوا ردفوا رالیدوا هسسیازلوا ید
 ۰ راراقنج هنجراخ

 كب هلام یسهفاک را ربخ یکیدر و كنولپ وک
 هکصوصخاب ۲ اب رولي روب تد هن رلقدلوا نیم

1۳ 
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DEتفت 2  êزوک كرکحمد 1 یللاوز نالوا حانحم هدرز 4 ۹ ۱ . 

 یب راروط مپ یعدرلنا الرەروك یراشای یک. دنرا 3
 ,۰ یدیاراردیا لیوحت هراروط فعأتم

 .یدراوهن-هناح كافزوژدح رغوط تیلاص

 بوک نامز یکیدروک یتبااص یسهدلاو قان و یراب
 شمتیچند+ اخ یمهزاساج  زف هی آوا نا

 ییارجام قره هلو زاق یزکحمدآ هلناففو دای زف یک
  یدالشاب هه اک هرخا ىلا هلوا نع

 زفجرق ؟ قج هلا هن یرخآیلوا كنار جا ًاناذ
 هل ریشاچ یغید لوا شمالراعصا كنبدانفا ساباپ

 تدوعاهدر هدلاح یکیدننک هکمروت وک یب را دقعرپ ۱

 ! مالسلاو شماعا
 ندنو هد ج هب کر هریک, هب ولی و ک اما

 همش ر هلی یمهاکح شورال«د ! لکد ترایع

 رایو ۰شلوا سشتنم هدنجما یوک هلتروص
 راطخا لراب لوا یتفیدلوا لصارپ اباپ دهاز ندا
 ثاضزوژشورالءدویسومای وک : کلهر. و ربخ هللا
 یراق كب هدنلام تلرکسع كنیااص كرەلك هنع هنا



% ۲۰ € ۱ 
 رود دسیا قعانا هنفجهلوپ هدنسهلشو رکسع هنن

 نیش کوب هعفد جاق ردق هب ید وش ار ز ۰ یدبا

 ندوشوا هدلاح یفدنلو شوا را رب هللا راب ۇر

 نانثمطارب یک شک هاید ند کی ای وک های وا

 ۰ ىدا س تادا لصاح

 قوجر لکد هغی د جاقر ندهرا 4 تاهبه ظعف

 ۰ یدبا رویم هناب وا زکحدا هدلاح یکیدک رلهعقد

 راکرد ید تجه مهلا وا ۰یدبا شام هناب وا

 کی ذلدا ےک یدال ک | یدروک ار ز ۰ یدنا

 ریشیکیدنشیا یکیدروک ۰رداکدهدوم وا یمئدنک
 ۰ رارد هدا و نیع یسهلجت ۰ رارداکد اب ور ید

 تیاکشهدهن و رکش ه هب یراق هجوف تیلاص هیلعءان

 هنک وا ییهاب ۰ یدایوش روتر 2 ترا والو

 ۰ یدالشاب هکمورو یرغوط هب وک بوک |
 یر اتداماما ید رک هن وک تیلاص یللاوز

 یقج هم هنوط هدنرزوای رلفایا ییسردنک یک شوخ
 ۹ اد اک شوخ و لوک نون ۰ ید زیک هدلاحرب

 تېجةدلا یراکدایا تدوع كربت هاسدنک هيد
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  e, 4ردشچاق همدا مک یکداه ۰

 ر جد اهیدمهنلو یزار چ یا س
 یه وا ۰ یدغلا ی رب 9

 یزبا رب ج یتشیا یدسنک نفزوژ ًاتاذ
 هدنروص یجهبمهنلا یربخ رب چ قج هی و

 .هلوب مک ینی زیا هبسرواوا شا بینرت شهروآ
 قج ها مک یی رخ قج ۲

 ای رارودا تفد همرواسح وش نمراثراق 7
 یمررو-,د » نرفآ »و هده راهم تالصارااب 7

 ردقوا یشیایفج هابلصا رب هک اب لکد نیازوژ
 هبنک + شا باغ هل بزا زف هک شاپ لزوک

 شمامهلا هلی یی ربخ رب چ |
 هنفدص لرابخ وب یهیدلا ندیراق هجوف تبلاص

 یتدوعه وک یتح .ىدارويەرب و ناکما ولردرپ

 هنسدنکیجد كنا و یفداصت هیراف هجوفو

 مکج هرزوا قاوا تقیقح یتکیدلی وس یرازوسو

 دسشیدل وا اب ور الطم یمهفاک ك رانو بوب«هدیا
 یسیدنک هبا روپ وا ندوقب وا هرکص زارب و

¢ 



 را
 هر واير رو ب ولباق 1 رکص هدرر و یاس و

 يادا یس هدكسروبناروطییک زینا اط جیم یرازق

 ۰ رویلک مکجهدیا نظ مدآرب نوردفارص

 كتا ص یا و ساب ساب كت راق هجو

 لک ۰ یدیا شەزاق ندنهااسهدای ز اهد ییلفع

 ۱ ۱ : کیا شهروص هلکلامت

 . ريحا ےک ییفزوژ 1 قاابا تبا تج بس

 ۲ یجزکیدم ه رکوا ییتالیصفت جم 1 شاوا 4 سچ
 - زازاب ندنجما نیزوژ هکكسر ولی غوا 2

 هسک ینکیدوس ییک یتفیدپاب ه ۰ ردزف رب یل
 هنس هعهوص تالصارپ اباب هروک هتاور ؟یمرولب

 هدر هدنناب طقف ۰ شمعیچ ندنسهاح هد مروددک

 ۰ شهاعا تدوعاهدر ۰شعا راو یهو

 هدسلاح یفادلوا یمهخو هدناب زق ر )۱ مولف

 تال صار باب افلطء هسیا زعاتدوع اهدر هدراقرح

 انک یوک رول مک زنگ نوجگا قلا هدنسهناخ

 او ایا « ردیک نوا یکیدهلکب ےک ییسیدنک هدنر

 ۲۰2 وسداب ه یلصارپ اب نیفزوژو ییفزوژ لص



 اف سف ا

4% 
 «7ننزوژ لصنیفزوژاب » كنیلاص ی
 شعد يراق هجو یلزغآ موش هاو ج هنلاّوم 1

 : هکیدیا
 9 یففزوژ كاس ود ااه 7 یفیفزوژ =

 ! روما رال هدر كنیفزوژ ۰ ! وا 1

 ? یدلبا تافو یهدوا هنقشع هللا ناما س
 ۰ یدلواد دان ۰ یدل وا بئاغطتف !قوب
 یک قازا راتفرک هنلا رالناق كم ود هرم ك

 7 یلاع رب
 بولباق اندام | هعا قام | وا | ريخ

 هکر یهدوننامز لوا !یدرفا لصنو ماچ =
 ? ون وسای هریچاق بورق یزفرب

 نوستسبازفرر ءدرنانز لوا 1 غوچ سم
 ییدعث ۰ یدبا زر ریچاق بوپاق ینا نوسقسیا
 نامز یغجهلبریچاف بولیق زقر, هبا هدرلنامز
 رکھ سیا مسیا ق ریچاق ب واق یب » یسیدن؟ الوا
 هرلک؟ را هب د « مرا و را هو دسنک یدک ن



$ 4 
 ۱ ۰ یدک هاس 4 رق یدنک ید ندار

  هلراطشو قوش لصن رندیاتدوع ندرکسع

 یرلک دتیک هرکسع قوش وب تراطش و ارارباتدوع

 هح ود مزب طعف ۰ رار دنس وکعد اما تا را یکنوک

 *یدیا یذاش رب یسانثتسءرب ڭنەدەاقوب ترلاص

 یتسیدنک هکنوسلیا تدوع هلقوش لصن ه وک

 هلا هی دنا تفرافر یعجایابنالوا كحهدیا لا تما

 ۰ ردك عا تورا:

 هذا لاسبقتسا یک زوژ یک وع ی راب

 بجوم تنا و قارم و هتشيا ! ریدخ 7 اب یدیا

 طقم فارطا نوت هی ءرا د: ےب ید ساب یغیدا وا

 رب هل وک ما٤ هدر نکیا هدکمزسوک نادنز یمأر

 مدر هل وک تنم هبرف یردردو یفیدناو كي راج

 هدف وه یکیدنوروک هدنسس وش راق یک یم هک ول

 تند رابه عح و ا دوس ربع یهعیدلان روا نفزوژ

 *یدزنسوک ریذأت یک شةو صر صحن هه اکر کیت

 ھے وفر نالوا .بمولب وک یدنک ی رم و

 ندنتب وبيع كن زوز د فسا رس١ يذلا ن راق



 فاو هنلاحره رف هدرلب ون کموب و رولا بوم
 زونه هدلاح یکی یآ یک زر مات نکیا رولوا
 كثواچ یللاوز یماوا شما-اا بوت ؟هر #۶
 یتلاوحا كزف و هدناوا بجوم ییقام هلیسهدای ز
 هدنلاح یفیدزاب دغ اک یکیا رر هب وک والو مالعتسا

 ۰ ید .دکمالک اوج هدكرافا

 ینافو كنبلاص نہا یماباب یللاوز هدهسصوب

 .هشوروک هلسااب کوس ? یمن وملک ید یربخ
 كب تیااص هنساک هعوقو هدا تف تقراف» نب ممکم

 ه.اک)اب رد هنایخآ قرهلوا سوم هدا ز

 هتدوع افلط« ن وا یسااوا ناش رپ

 یماباپ هکصوصخاب ۰ یدسلوا روج اهدنق رب
 قرهلق زکلای یسیدنک هرکص ندکد لیا تأفو
 نوجما یرلربدناب وا قاحوا هسیا لر زکلای والءوب
 نونات ید یرلتیفام هباکااب ندهب رکسع تمدخ
 هرخأتهلم نوک رب قتراتیلاص هللوا ندنساضتقع
 .واوهنویل هب وسنلادعب نب رلشیا لر هیمروک زاوچ
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 وکیل لراراب هدرب جاقرب و شاوا رومآم ید هرنهر
 تافاکم ادعام ندناشن رونود,نو زار كرهتتس
 ؛ یدیا شاوا لثال ید ه هیدن

  ۱ندافیا ی هب رکتبه تیم اهم جوا

 راف اک هنارمصم نوجا یکرت هرک ذت ندر واط
 یتجهلرا ید طباضهسراردیا رت هرک ذتو شادیا

 هدلاحیمددل وا نفزوژ هد وک هد هدا شل وا دعو

 ىدۇ تقرا ندننیفزوژ هرخالاب یهاوا طباض

 یامزومدقلا صخر هلیصتالیدع# هلی: وخ رولوا
 شلیا دابن یخدوا هدعلوا ځد لادبتسا هکاک

 یدآ ۰

 ییعمرب رو هنیدانع وب كنيلناق یلد یرلطداض

 .هطناچ رفنره كنوبلوپا وب ۰ یدیا راروپهرب و
 4 و ۰ هتشزا غدي .ساط یی | وتساپ لادضرام ر و دن

 تب.ااص و یکیدلب وس نوا رارکسع ی ؟ تیلاص

 یغیدنلوبرراک رد یکچ هدا قرا اقلط از
 . درولرت یلابقارب كوي هلکغ ارت یکارکیع هدلاح
 ءانعو كتيلاص جا ۰یدبا راردبا کج ینکیدلیا
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 زکلاپ سیا راو یبسهت هدا رکصع ندنکیدنرکوا
 ید كن راشادقرا لکد نوجا یسهدافتسا یدنک

 یکیدنیتردق ۰ زا خب ردالصا یرلنا نوچایرلهدافتسا
 دیلع هان: ریجتارربدب+ را هدردق یکی لکدردق
 عطقنال ندنفرط یتکاع هنسادفاک كن هب رکسع دا رفا

 مب طقف « رارکخ ترورض هسا زاردنوک یاجرخ
 هن راذادق را ریاص هدنصوصخ تارکسع تاااص

 یکه دنن وداع یدنک ۰ یدنا نمهدبا لوبفسایق الصا

 نوسروط هل ونش كنة هرائالف هرا اك٥ راعدآ

 «یدباشماکود هلوب وب یتینایعد هل راقبفر لصا

 هرادا یدک هلبهن رکسع تام نوار ؤط

 ةکءریدکی رب یتاسکس هدژوب كني رلفلیآ ندنکیدلبا
 « یدیا رولوا یتفوم ید

 ماطر هجا احا كن ربانی وا رناهزوا
 3 وب تءااصرا وغهرغ تولوا مهد روس تاصانم

۳ 
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 * مریلا مات رار مدنک نوا

 6 و ۱

 :رکسع فی رح 7 یقدنونوا یتبلاص هجوفمز

 س ؛دهنردق وب یب هسدق:تءدخ وا هک ید اهل وایک)

 یک. :اه هداواهدنفرطیکناه كنابدرلندیا افا هلا

 د تبااسص مزب یکی نج هل ضف هاو ندتام
 ی

 طر ویاررب یتهزاببوپ وفوا ۰ ید اوا لا هننمرف

 و هکیدردراو ههج زد یجدلوا رد دةم یدیظنت

 ندنسودرا هسنارف زکلا ران دبا بسک یرادنقا
 لکد

 تجوک ردف هش واچ شاب دنس وزا كنلودره

 * زلرولوا لئات هنس هر تلطوارض

 هنش هدر ىشواج هرسص ید ت.ااص هو وو مز

 هراروس یتتسدنک یرشادفزا ۰ یدا شلوا لا

 هد هدعق وه کز اه رارزس ىت دنک یزاطراضص

 دنک شکره هسنلوا ۍمهلماعم هبا راک هدرلارواو

 * یدیا راروس ید

 یت ار ز* رولوا فرم یی کیم

 هنب رلیدنکی کتیا تلف زوج هل دی “هل وناح تام
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E ۳کلا هدا راو یس# هدسالا رکسع  

 ید كن راغادقرا لکد نوجا یسهدافتسا یدک 4

 یکیدت یتردق * زا خب ردالصا یرلنا نوجما یرا هدافتسا
 هیلع ءانب  رربجمارربد ۰ رجگا رب هدردنیکیدع لکدردق
 عطقنال ندنفرط ىکا هنسهفاک كن هب رکسع دارفا

 مزب طقف ۰ رارکخ ترورض هسیا زاردنوک یقاجرخ
 هب راشادفرا را هدنصوصخ تالرکسع تبااص
 یءدن وداف یدنک ۰ یدّیا نمهدیا لوبف سابق الصا

 نوسروط هل وش كةب هرانالف هردناضم زامدآ
 .یدباشماکود هلوب وب یتیسنا ید هلب راقیفر لصا
 راطبا_ ص عل رانالوا لفامو كوب ندنسدنک اعاد

 هلم و ۰ یا رویشلاح هلو لوب هتي هلا

 ةکءریدکی رب یتاسکس هدژوب كني راغلبآ ندنکیدلبا
 « ىدا رولوا يقوم ید

 ماطر هجا لاتا كنو وان ىج جوا رئاهزوا
 ع وتب لاصرا وفة رغ ثولوا قمة رح تابسام



 فلش
 * مردیانیمأت هدیزنمردف مدنک نوجما

tf 

 :زکسعا فی رحم 1 یتدنونوا یبلاص هجوفمز
 س ٍ؛دةنردق وب یب هسدق» ته دخ وا هک ید اب وا یک

 یک :اه هما واهدنفرط یعناه كنابدرلندبا اف هلا
 ی دتبااص مزا یکی عج هلا ضيف ه-ذاوب ندتلم

 طر وارر ۍعمزایت ؤو وفوا ۰ ىد )وا لئات هندو

 ؤو هکی د ریدراو ه هج زد یجدلوا رد دةم یزیظنت

 لکد ندنسودرا هسنارف زکلاب راندا بک یرادتقا

 كچ وک ردف هشواچ شاب ءدنسودرا كنلودره
 . اول وا لئانهنسه-رالطباض

 دنس هری شوا هرص یدتبااص هجوق مزب
 هراروس ییتسدنک یرلشادفرا ۰ ىدا شلوا لا

 هسنل و هدعق وم یک اه ۰ رار ون ىتى دەك یرلطداص

 دنککره هد هفلوا یبهلماعم هلا لوک هدرلازواو

 ۰ یدیآ راروس ییسب

 یرافدنل و ار ز * روزا فرم یف رکسع

 هی رايد نک ی کیا كاد موج هلن لب ناج تام
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 قرهبفیچ هناهمیراسما دزپ* ,نامزوا هتشي
 راچ نم را-ةجایا هکزرواوا شهاب هفافر هلب وا

 ۰ رولپ ربا روت وچ

 |مدنفاازکیع اهلی قا مم ج نوچ با كنو وا ن

 هلبا هل یب نوچ اك ماا هل یارم چ تعا

 9 2 هناب :ك ريا نيات

 هب هجا وا نبا ندنهچهیجباق كرز الوا سس, ۰

 اعا فاو یییدنک هثيذ رب جد هب د لمر از رد

 هجا ندیماپ مب زف انا ۰ غردا نمأت هلا كم

 " دشاب یری ندنسهقرا هعرول وا قج هلاروظ

 نوجا كرد كنب یوژروف اقاط» م هبا نعهرب
 | هبا قغءاروط .یلانابتحا اياد

 دن 2هسنارانوط یلتوف یزوسو ب

 .روق ندکلاكنس نامزره زفوب ۰ مرولی هلوا نما

 ٠ ردیلمالروت قرهلوا عاص هعرواوا قج هل

 قاغاص نوجا مب هداید هسبارولاقغاص وا ارپ ز

 ردن لاله قرهبلاق یناکما

 مکیدلپ ۰ مرو بلی هسج هل و نور »دنا سس
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 بوروتاب سیا ۰ یدلاقتعاس میراب ۰ یدیاش
 شادو سرطبزپ ازع یزوسوب یکم کیدد«! ی دیک
 لوبف هرزوا قمالوا یرفوط زآ اهد ندنا هملوا

 هزک رناسنا هک شیا ۰ رول وا نئ سکره ككردبا
 ۰ نوسلوا لصارپاباب

 نیو زکفح مدنفازاو زکفح بس

 دلو كلام ترو صو هزف یدعمش یا سس

 7 یکدلوا لثاق هناکما

 نکعیرللابحم زکر یب دت یکذاه كرس ن دن

 مناق هل وهس یخد كريب دنو هکم مانا هنکچ هی
 ؟ میهیلوا

EYلزوک كب هسا وا هر كنزا  

 ۰۰۰+ اما دیا رولوا یقجوچرپ
 1اه واچ الاح هرکص ندعشای قرق بد
 هنشاب زو هرکص ندفدلا هکشاب یعاتع --

 تهاقجوح هله | كسفحوح الا لهسلوا شک

 هلا هزکر یییفزوژ نوجا قلوا شعا ییکوی اهد
 ! ایراو له. سنا رارچاق اهدرب هرکص. ندکد ری
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 ذخا یربشاخ متجها مب هرکص + رواکهیارو نوچگا 1

 یکیدکید»رولکهکعا اور, بو : رواک هکعا
 بواکهتروص وب ۰ رواک هک ماست یبهچراپ جاقرب
 دومسهوا باباه ید هدنسپ رب كناعفد یکیدنیک

 ? یقوب م وچ
 ؟یدیا هن یدیا ینو یلبفرو» س
 زمیدستا مارک ار هن سیدنک ندا هت شيا سا

 ۳ هدمب رول وا نمهدیکنداروباهدرب زفجزف یک

 تاکیدنسیا «كسراپ وق ه4 رە رر یادنک یو
 ۰ كسرردن وکهرب

 شماغناتدوع هنب وکزف هدبولوا عابص بس
 ۲ هسرولوا

 شمارغوا هباضعفر هدها ریاننا یدیلآ بس

 ۰ رافیچر هما دناع هف رطره « راردیا لج هنفزدل وا
 «:مالسلا ورا نم هلو یب رار چ رق

 هلن شرب هسک ندلصاریاپ هه مات تس
 9 یلکد ٠زغ

 هارو اعقاو » نب هرلالک هارو, ۱۱هلیوا تخ
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 _یمپهرالهد یکمد-هازلا هلباره یال ہد یکمدسچ هر

 باک ترا كمدارب نایشاط ضساچ وا قرنیج هنادم

 هلي و زکااب هل , رسم وا فشکر تانج یکیدلیا

 را ةرك هنس هب كنوناقیملوا یحاصسا حوا

 ربا تیام ک ةدايز مە هغلوا

هد ؛اعءوس رب هل وب كرامدآ یک مب كنس میس
 اعاد 

 زلوارا-ظتاو رک ۰ ا رال وار ظتنم

 هرکصقرهصاب هن , روك روک هنافزمغیدقروق وا هدا

 روناوبیقبچآیزوک اماداما ۰ زراشاش ید زع دنک

 ییعهناد زود كرلذاز وط راف یهدلو و كلهسنا

 هلی قهسرپ دشالوط یزغغیا را لوا شعروف هزب

 " رولوایالوفاهدنوجما مزب یناکا یتمرات روق

 ۲ غچاباب زرولپهریجاق لمن یزفو یا

 . هریشآل صنینانب زہ روند هک ]متر چیه هزعدن؟

 ۲ زرولب
 م رایاکب + ۰ ردفوډیشر میهیالوف ندنآ

 نیزوژ * ردمزال الم وکو نوط ردة هن وو

 تك عاقلرازاب ۰ رولوا رومًآمهکیکیدبوصب یرلنآ :



is 
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 کی دلیا تعراسم هغمالب وط شورالەد ىب رغاط
 قوب یکیدزتهوک یاراذکشبارب هلب و تفور ج

 یتفیدلوانوجما قعاراپ هنسیدن؟ تریغو ۰ یدا
 هلا هارفظهروطر ندنتلا یی هلفهالک !لصا راباب

 یدیاهدک با من ٍ

 یلبوتوفیکسانامهجوخ لصا رراپاب ماعطلا دعب
 هدنسوژراف جد شورال هد قره ازوا هم رزوا

 ندنوکسم زار ۰ یدلوزو یک كجو یلکو هوس

 هکیدروص هلیاروطر هنادتسم تباخ هرکص :

 یضار هغلا قرهواس» »۰ ییوفزوژن حس
 3ردیمراویناکعا كعانقا یکوب یزف هلی مهسلوا

 یساضرا لر هک مدیا شمد ید لوا س
 قم ربجاق بورق یسیدنک ار ز* ردلکد مزالیعاتفا

 -- بولاق یالونیالوف هلب وازن وامالزوک
 هدبوراف-رچ یتلوروک رپ رک ۱۰ راک هدهفل ریچاق
 ويس ومو هسیا رریدتیالافنا هسیلوپ یشیا هرکرب
 ندید نان هید :شمروبلوا مک شورالە

۴ 



 € و
 هادقاب اما ۰ كسردبا ارجا هد یس وه هنا راکتهالب

  ک های یقترا ۰ كجهیلکلوب ولزدر زف هکلدروک
 ؟تاسرونارغوا یمهاضقر نوا قمراتروف ندنا

 ندونف هسبا شمامهلوا تفاو هرارسار ج قو

 یم ەکت هدرب هش رزوایصف قرهآ هب یراشط

 رول وایشرب تکج هلب كنس یماروا 7 كنررزا

 شورالهدیرازوس هن الفاء و2 تالصار ناب دهاز
 .و هال هد ؛یدالشاب هکم تسوک تب كوب :هدنرزوا

 یرلزوس وب ندساناب یدیاهسلوا یسهعشب ندش
 شم رردلچ ا-هلطم كساب ندن کج همه هلکب الصا

 ابابا ه.دمڼا شورالهد ۰ یدیارر و ےکح هنغیداوا

 رزوسو رازوس نالوا قال ل ضا هن زغا تالصارپ
 لدفع یک:عاسو كشاباب هلمج یکیدام ییفیدل وا

 یامزرب جه یلتاردو لفام هدای زاهد ندنتیاردو
 ثماباب هيلع ءان ۰ یدیارویلیا مکح ییفج هی هلوا

 یفیدلواریش لوق نایاش هلیمام رانج یکیدرب و
 نئمطعو نون تیاف هن رزوا دیماو ۰ یدنوژود
 هزفدس . نامز یغیدلقلاق ندماسهط یتح .۰:یدلوا
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 كش ورالءد ۰ یدلوا عقاوتوکس زارب هدرا ر

 هلاج راس: تباف ۰ یدبا شایسک یسامتدا ندهاعط

 ۰ یدروب روط بوفاب هی زو كساباب هلبا روطرپ

 : هکیدید ساپاب هن رز وا وب
 هسوه ر نانا ! یقجوج یلد ! مقوا بس

 ید ییلونصح ناکء! كموه وا نامز یکبدشود

 ۰ ردزفرب ییسوما نیازوژالوا ۰ ردیلع وتود رارپ

 هلوا هچوز نیداق رب یس ومال همدآرب ېک كنس ج

 ? یمرولب
 ییسصالب هلا هد ك هلنلسوما وا یا ھه بس

 ۰ نور, و

 نالنید سومان اعفاو نوجا مز | ایل وا بس.

 هدرزو) یمومان هب وب ۰ ردقبال هامددب ردف وب یش
 ۰ ردیلغاوح یس وال الواكزفرب نالوا دنعهورص+

 هرکص ندفدربحأق هفرطر بوق ییهیدنک هسیاوا

 سم« نامزرب ۰ رولب هلوا نکم هلبذاختا س هزم

 شاک هلوب رک | تاسراقاپ « كردبا مادا یبک
 .ثاک.دد حاکن شاو شاوب ك هسیارروک ییغیدلوا
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 «! توا » زر ندناهدرب ر یعر ییصاح هد هب دلي

 وب هسیا كفزوژ ۰ راکج هینسیا یتفاوم باوج
 كيب یکیاهکمدیداکس ۰ ردقتحم یکجهبمرب و یباوج
 یییفزوژ هددعو ۰ مدلواقفوء هزفونداق زویشب
 قفوم لک د نکء هدلاح مکیدتسیا كجا مع ید

 قشع یک ہدنقح فر رحواندیک هرکسع ۰ مدمهلوا

 مزال كا س هرتهاکیزفاما ۰ رددانعر اندام

 «زلاتحایتحا هناالف هوا هنساضركنا يقترا هجن
  زلاق جابتحا هثیشر, جه ? ایكسرویالک |

 قوا ییحاص قجوچ قاوچ ن اما بد
 أ مرویتسیا

 - یدید *یدراب وف همر یدنفا سانام

 یوگا لزوک وا یک هی توززوا ند
 مناح 1 یمهلب وا نوا یتغار ثاربم هزکرافجوچ
 هدیه كسردبا ثحم ندکغیدل وا قشم هنیفزوژیه

 هتفزوژرک |۰ كس رر دش راق برا هزرهنالف می وزت
 ندلاصو زکلاب تلل ءا كدا: هلوا قشاح ندکع-رک
 كسشماما اهكسشغا لهأت اه «یدیارولاقترابع
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 هرکصندکدتنادایزبم  یدیا رواوا 4 زکه مابا

 *یمههاوا مجوز مب نیفزوژ هکنناص
 ؛ نمهوامددنمهلوا ! نسهلوا ج .

 ۰ زکحرول و یس هراچ هتباا زم بس

 وډ كسه زم | نمهلوا له-جوژ رخ بس

 . هواهسجوز هللا سا هرم تاد ۰ رول هلۆا كەفا

 ? ردراو قرفه هدنس

 اکب ینسیفزوژ زدفوب قرفرب چ هکمادام سن
 كندیکیا « زکر ویدا هجوز ءزککچهدبا سەرم

 * زکیلیا جحر تېنچ وب میا قو قرف هدنموا
 زدا نظ مادار لفام ندکرک یس نب بس

 ۰ شهقوب لقع می هدنس هکوبلاح ! ناژ مدیا

 یاس. وا قرف اس ه زنم هلا ه>ج وز ۱ لغوایا

 هدنسهرا یسیکیا هنشاک هنس نصب هنس هجزف ۰ رده

 كلهجوز » اكس نوجا كلا هدردراو قرفر ظص

 نوجایاوا هجوزاکم نیفزوژ ۰ مديد « نمهلوا
 كساباب رب ۰ ردطمش یز« وک اضر هجاودزا

 "هویادایو هدنسوشراف كنب ررحم تالواتهدوخای و
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 ایزکسرویدا تدح قوباج كر ید رس اما

 ہد د سالا قاپ زونه ید كندنوا ساپا
| 

 هظدک ی امز تد زلنال وا ەق رنا وب لا

 هلطاثجا تیاخ یب راتدح هل
 عفد هله كر» زتسوک

 كم رت تسوک لاد وا لاحرد هک ینامز تدو

 ندا هد سفن رج هل لو نوا نوا
موزا هءاوذ هدعلنغراط قترا ید لصارپ باب

 روآ 

۶ 
ا روطر هنارهظم هیلع ءان و شهام

 هکر دشءدهلب

 یهلبوا ۰ كل ءد دالا هم لک [ ید

 یتجوچ نیچنرخ ۴

هلیسهدایزینورالهدیسناشوب ردقوش كابا
 

 _ هلکادهنیس :توسک رل ةف * ییدنيبشادا نون

ندن ردن ؟ فد رح شهدم وا نایلیا رخافت
 اه 

 بو اکا یک اکو چوک لباقم هساب نالوا شهد

 هکی دید كرد اید یا رها

 زم طدف ۰ مرو اب یعدج نامز یه نب

 اعاد یزکعفانم یدنک
 ۰ نکشزمو شود هلفارطا

 وادم هرکی یزغعاد یللاوز و هکناص

iنت  

 ی ا کک

5 

3 
۲ 
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 ۰ تیاوفغ نس هسیا هدب تحاسبف 7 یرارولپ ۱

 قلوا نفرانط هزب < مهیا ومص ی هسیا هدنص
 هالب یزعشاب هد كلزیکیا قلنخرا-ط + نمهشفاب
 هلیساج روم » لصارپایا هدهدیهد « روارفوا
 هید < نمهلوا مدرفل رب ج مب هرانالوا شمریدلچ
 *یدالمابهلاغتشا هل, راشپا هقشب ر هسکه صبق یزوم

 هدنسرا كني رج یکیارذق دماشنا نوکوا
 «یماح لصاراباب ۰ یدغلوا یطاسعت زوسرب هفشب
 یتمدخ یدنک ندنفیدلوا ۰ ۰۰ ۱ دهازر ارقف
 ردف هماشنا ندنفیدل وا هدکمروکی !دنک اغاد

 یهرفسماشقا «یدنا لاغتشا هلبا كم ریش: یتماعط
 هر وص ر نناچ الاح هرکص ندقدالرمطاجید

 ۱ a هکی ديد هشورال,د

 ۱ ! مدیا ماعط لک س

 یر جآ شورالمد شه دم هدر

 هتروص ر, مواکوب و ندنلبېډ ییس-الوایم
 :کیدد

 یدل وا روصخت هدهد ۱ e باب ما اگ
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 ۰ یدآ هدقلچاص راشن هدایز اهد هر دک نده

 لاحر كجەر و حرف هرلنروک ی نال-ید مسن

 تراق یک یکیدنزکب هبه یرلفادود هزات تولوا

 هرابلک نو-هلوص هسیازلوا ج ید یرلفادود

 سهلابیرلعبث كا صارپ'اپ نکیار وکم زال كمنزکب

 ید ینبراقادود قره هلامرط یی راز وک كرانار وک
 * ندا شارپ شمت زکب هن رافادود نالیق

 ریخت ج هلصارپ اباب یرارورت كثورالهد

 هم ورال هدیرلدندم - تكل ضار اا هدلاح یراکدعا

 هر ندر ام رح ۰ یدنا شفت تل هارد ر

 ندیا تحارب یتح تورردنشا هب ونص یرلنکلی

 وفد یتسیدنک هتزوص یغیابآ یک زاتج وج زسراع

 .وویده دنا ترا سح هداک هدلاح یکی دتسیا ثمر دا

 نک «یدیشمالشاب کم رتسوک ید رلرووط یک شم

 زو ج هغج وچ سام یکردب نغراط لصاراباب

 ییا ج* 1 مجاب یکدلرا- ط» شوزالهد

 ۔ راطهن رب ر ها رزوارد۵.طا هل و دف تسود

E 1" e 
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 : کی دبدآ ؛.یدایا هلباقم هنب لوید

 تاکید کوا کدعووا دن« !یللاوز س
 طیض پوتواپ لبصاریااب و یفب نادوجو رافق
 ر هنس تاکیدلدوا هک.« ونوا هدنس ۰ یدباوویلیا
 هدیدیازوبالغاب هسغپ زاق لصازپاپاپ رر یبرلدوجو
 هلردپ|بیترت یهراتچ هقبرنا نب «.ثلهیاروپلدهلیوا
 قلدالچءرکصندکد روش ود دغا زوط مکیدنسبا یهدآرب
 ۰ مرولپ هیلیا مادام هسیا زبسیا ییک ره هنت
 وب هی مرزکجا ل هر دسر ولینیص ماب کب
 مدسیا زاوا نب اما ۰ مروروک ید مدنک .یتهدخ
 یب ! سود یکدالکا ! كسزقا هراپ نوا نم
 اریاپاب یکهدنماب شب شقلا * اه كهرویردا دید
 ۰ روا لآ هکغاب یعلتع ناس 1 یه وا | یلص
 هکلاح هکمراب وق هلاحرب كدحم هر وا یس هسقوپ
 | با كسراوک هدنسلراوک هل یدک

 ادي نکیا رلبوسیرازوسوب لصاریااب تقیقح
 .زوک ۰ ید! تفد نایاش هدای ز كي لاح .یکيهلپا

 نخ ی دام رج ارت



۱ 4 
كار یلة زوق هدایز

 ۳ نوُشود هزک نوش ود 7 

ےب و ۵ با رای
 هلت هژزافو می سل 

 کس

e ئ کد در
د ےب ۱ روا اق 4خإ 

 هر 44 س ےکیدل

 IEE هلت
 ! رد: زحاحو فاع ردو 4

ا ۱ ترابنام|
دق یکد رث

هنغرد رازف ر 
 تقد

 ۳ روج
ال,د ناو?

نالیید شور
 اقر رح 

 ڭەدار وب | شعامدآر شادرل هني شو ک زار

ض < كانرصم 0 هب زو "
e كراناقاب هنتر و

 

 * یهزعرب روا

FE هرزک هلاحو
 a رولب ےک 

و نک ردیا باجی غیدلوا شقر روق
 ۲ ءراقیمای 

د یدنلنوا طو
و زی دل وا ش

 لصارپایاب 

مردشکد یروط ید
هره ۰ ضیا شەالشاي هت

 

الهد ردو
دنفرف كي شزر

یا دوب*هلواه
كراهتخا ۰۱ س

 ۱ ك

نلا_صقآ
دلوا طوب سه ك

جح یش ەکج یعد
 E E د

راز وک « كره ه رتت
ص راشنآ یدندن

یدیارورجا
 ۰ 

 كيامزا هم “ت
ذلک هی دوس هدایزالا

 “وك نامۆ یکی

ید لصارپاباب ها كحط رب ۱ یکی
 كشورالدد 
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 ی زنش
a8  
0 1 ۷ 4 
 (e یمکص رد هردجردوس2 كس رج و ی 2 2

 شورا دءد د بدا راب رهاب كب مالم یکیدایا اد " هدنزوب لرانأرج یک ۰۱ مشیاروبحم ندهن کم یک
 یکیدلپ وس بوبر. و تیم الصا هرنالفهرلتءااع وب
 هدنروص رب هل وا هبا نوک انوک .عاض وا یرازوع

 3 ا« هد ندق_ چا هعاباب کیدا روب دیادي ۱

 ییدنک ۵لهسرول وا كجا تکرح هروک هک
 میهن ردفو ییمایم هسلوا ثج هد # ! لب قو"

 . یدیا زمهلوا شالک | قرهلوا
 هک دلو شود یدنوشود اھد زار سابا

 ج هم هشنای هراماپاپ ی دوا ادام قرهنرآ یف ارج
 هعنم یتدح لام هددسدایدنلندح ہد دچ ردزپ "
 دنا كشو رالءد ۷ وک لرهروک تبروبجو موزا

 : کی دید ۰ یدلاوکر  یکشمرویجآ
 ۰ كد ثمر دلج ادام نس ناژ ت

 شمریدلچ ةةبقح +یدالپ وط یسیدنک ناژ
 : کی دد هلبصع روطرب یک

 اهد ندن مهسیا شرد-چ ندکچرک رک |



1$ ¢ 
 اجسلا یا نب هدبولوا شزسد | یب وا ا

. 

 یتا اما ۰ یدامهلوا ىش ۳ م۵سلوا ش

 ۰ ردتجهلوا یثره هرکص ندکرب "سا

 هدا تکرح یک كلکیدتسبا كنم فک س

 ۰ كسرولب
 نس لک دن زکلاب ی لود ] ترا

 ! تارسکح ەد ۸ اچ دتا ید

 قوشعم قدام و ج بس

 1 و ۳
ک كنه هدنم 7 هنشيا | مدید ی

 ېک كف

ص ندشاب و لهسلوا كج.دیا تکرح
 یقشاع هرک

 نسهکنو-> اما دبا نمدشد راق هن . راشدا قوشعم

 ندکذجهلوا روبح هنکرح درک وم ہیک ےب ید

 هنسلا قوشع» كسفحهد راز ہد دن شدا قشاو

O 

 یهادص بوتل کوب تب ر ف رح

 یکلوا د یدنفا نايا ۰ یدیاهدکفر داكد

 قره ر2-۸اب هک عا كر ین کسو عضاوت روط

۶ ۳9 



 دن
 هدسااح ییددلوا یکنر ا جوی ده ۋۇ

 .الءدنوعروط هلا و ییدلبا لوبق یرانا رکا ٠

 هب هدرا نزار وارد هتشیاهد هن_هنودنک شور

 یفبداوا ین روس یاالناف یاد هرانا هاناو " "
 ۰ یدیارول,خالک |
 ندنفب دخل وب هسکرب ج هدنرلنانامزوا کل ان

 ید تازصارطاب وندن رب از مو كل 2ورالءد

 ۰ نمدنل وا روصت یلاتفرب ندرت

 نامززار هرکص ندکدزوتییب زوعشورالهد 1
 «یدارو: وود زره+ رد ساب ۰ یدادا تّوکس ۱

 هدزّووعیبالب وے كف رح ترشهدنو هرهجدت

 . وص كجمردتا فارتعاو است یفیدل وا ىلةح

 ندقدردشون تونم وا یب رازوک یب راش هر
 بارشا قید لوا الب ر كوپ ثكنالت و2 هرکض

 : کی ددال ردبا راهآ هد چاقرب كجا

 | رورتسیا یتسزف ةتشياافا ییا س
 یبا ۱مرودیتنیا شرق نر هشیاامآیا ک

 یک کیدنسبا منب هنبا قجویلوا یک یکیدنسیا کنار



 »ص۰

د زار شورالدد ويد سوم
 ., قدهریدترآ یب رومن !ه

 : هک یدبد

هسیازاک ها مب زفوب س
 ۲ جههنب ندا 

ثلا عب هد هد سکرو
مدار نالود هدلاح 4 راک م

 

قالوا هساوانوڪا "
 جوز نبدا یکن نزور 

والع كر یبشیکیدروکر هل وا . روا« هلوا
 هلیسه

ردو تكجهدب | نالعا هاج
آرب یک: ےب راکزوز 

 همد

لوا یم رات هبدآرب یک ك ن
 هکتبا امد ؟ رارواپ ه

ج د نوذآ, هلا یراق هد ك »اب اب نس
 ٠ كاك ى

ت هدبولوا مدآزپ یدام هدنسرکا
 كدا هما لهأ

ا یک نفزوژ !ءاطم
 هله ۰ كسا ربا ار

 تشع هدرب هدنګا كرا
 .افلطم ! اب راو ه-س رول وا

ەلوا تحار هوهیمن | یراق _هکید_۲ ییفزوژ
 . ض

 ۰ لدا
 ی

 شتی د یاب هدلاح یدنک لر وزمالد

ےب « و یہا
 كز همدآ یک 

 | همدا سک
E ATP 

 قرەجآ یاد رز e I یەعد
 8 كش ورالەد

وب هاکید ها روطر هل وا ید راز و.س
 وډ کیدبا ر



 نی
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 هکر لا ق دراکب یرهوا هدنفالخ یماضنفا
 هدافا دوخان و اعدا ییسکع نوعروط هل و كغ بار ذصا یلاح وب هدراساپا ندیا رمصم
 اذ ۰ ردسلغلا بارغتما هنيا روال و ندا
 ماوسا جار یلاجز ربهاش- كس اسیاک تینارصت
 نوا وا لاچ نوهالطاب روا دنا وا تعجايح
 هلصارپ اپاپ نب + رول روک هل هق ثب ندنرللاع
 مد شزک هدراق هلم جو ریست رب هک یلید نر رفآ
 مس ییسیدنک تلخ دلا یغالوا ی:ارجام هلا زتونداف زوی ثب كی یکیا شماغ | یللب یی زا
 تاظوظح هبا یراهقشب * ردشتناط یک ینا
 تامواع کدو وب رب دا [ هدساقح شوراهد وپ سوم رکو لصارب انا رک هسیا ھت ره * رد . رشانروک موراد ەم هالفاص ندنبیپعتو تری رظن كفلخ یرهدافتسا یراکدستبا ندن و هیلاسفن
 زارب «ردبلمامر و یدیا بارغتصا نام هب رزوا
 . ردیلغناروط یلربص

 نالوا لتدح ات ذهن رزوا یمیدرفل و كساب



> 
 ا زفو نداقردقزوشر تك یکا

 هلءاع هل

 یقشاع هن رب ج هکوبلاح ۰ مدلیا ادب هینوخ

 ۰ ردقوب مناداوا

کب فی رحدهازوایلصارب ااب 7 لصن
 1یهزکیدنا

 هیفخ ؛هلماع ها زتو نیداق ردفزویسشب كي ییا
 هچرک | ینارتعا وب-شا تالصارپ اب ۰ شَعا ادی

صا هنن رادامتعا یکم دنیح یدن؟ ولی وک
 قااو«ل

ان وکم هدهاز رب یکیسردنک هد هسا نمهشود
 راو

 كب یکیا هدمه یغلوا قنات یک یا ع * دنر ظن

 قو شلبا ادب هلماسع» هليا زقو نداق زوبشب

 ۰ رد کد ندداوم یتحد_زل وا بارق سا ردق وا

را داف یر هباج یرآ دتج رع كوكا كرل ابا
 

 لرد | یموزا یهلوا هدنفح ران داق راکهانک هدیه

 نالوا ارجالا ىع هداب ز هل مه كلا كوت هكا

 ترحطح د ساباب رب عم رب حب ۰ رھن زار وتد

 ادقرآیتج- رم یکه دنةح ران داق راکهانک هلب كسم

 یکیدد « ردشجآ یب راد رظن كن راے

 ارب دلوب لا ثكتعبط ییرع تدم . ردر وثم



N. Mv E 3ات پر. 8 کت  

 نم 9
 یثیجآ لاو لکشم لا نوجا مدآرب نالوا | ۹

 بول وا ,يمهبصت فاّرعا ییانفوم مدعو زج

 ۍهلما م: یکبدروک ندتنفرط نیفزوژ هسا .دناو -
 هفارتعا سکعلاب» یدبا قوت ناک ها هراکنا ندای

 هدنام ند ورا هبلع ءان ۰ یدا راو تب زوج
 قرنجاص ناز آ نایرازاوک و نره واوصضی

2 
 تهی نوسروط هلب وذ تجلی یش 7.
 كنهاود اندامزف و ۰ مدهروک ید ناکا

 هو
 لقن یارجام نالوا هدنمهاخ تافزوژ هد!

 : کیدید لصارپ اباب ھل رزوا نوټ «یدلبا ی
 هدهکشيا كنسزفو 7 ناژ یعدید کن 7 -

 ا ۰۰ ۰۰ نوعا مدآر,نانل و هدلاح نس ۰ ءزک

 ,» یدک ییسیدرفا E شورالءهد . 3

 رو 6ی
 ناد هنر بع كاس ماج 3

 ن رو 1-ردو كنا 1

۶ ۰. 

& 
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 ٠ ويصوم ردق هب هاب راغ ج ندنس هاخكفزوژ

 ٠ تولوا تدحوسأپ رانآ هدنروص كشو رالءد

 اه شفا ± نتن وک كالا یخ تالا هم یه. یکم

 . ندزف هرکص ندفدقج نده اخ هدهد هدک انا

 ۱ ج وک E رظن یلب وک هلاعم نکرد روک

 مظفاع ترا ىلج وا هللا یک دا لیدذرو

 ر ات ۰ یدمودا

 .وص تلصارپ ابا دج رفوط هلن دحرب شهدم ۱

 چو 99 رطر تگ هدهار یانا ۰ یدراو هنس

 هنس رفوط تور بویغاب هلن زو كد مک رب

 روم رابه قوجرت هند كسا :ک ییدنک و ردنک

 TI 0 * یدا

 روط ر لصار ابا نامر یردراو هبد»» وص

 . هدعب قرەقاب هن زو كشورالءد هلا .حاضیتسا

 ۱ : هک دروص

 EE ۶ ناز كداب هل تب

 ي افتر تر لاوس وتت
 دونغ رده یم اک ار ز ۰ یدریدنرا ییساب و



 ۹ 4۳٩

 شورخ هجری نیش هز جدا یو
 «رلمرو یا رتق هل یس هچرازوب «دلاح یراق هالیوط
 هدنلاع یرلکدرب و یان ءارق مداخ » هن زایدنک

 رواق و ؛رارا 2اب هن-ع هراز اهد ندراایکتز كا

 ندةاخ قرەلوا هما ارقف یک یکیدد كوغوه
 او یرایدنک یی رانا كرالوزر, یزقدلا
 وابوک هبا لصارباباب ۰ راران آ هارقف یب راکرک
 ۰ رداکد ندرلساباب ناناوا ات هللروصو هدنرظن

 لر هلی ید رولب وک ینتالامعتسا و رلساباپ
 هدلاح یرلتدنا و هدنهوصخ رب ینورد هن رایدنک
 ر یک ین مجس» یس.فاک كراب وک راوج یلبصارپ

 ندنالصاحهئدص تل صا رانا كرد قنات هنروص

 . هسنک یدنک نوءروطهلب ود یسهدافتسا یدنک "

 ۰ رارلبوع یتکیدلیا دادما هبارقف هل ندنس
 كل صربایاب شوژالهد ووم هروک ها وررپ

 .هب رفیر هر, مدآوب تفو4 ار, ز ۰ شعاندنصاپ رقا
  كرهتارفاسم هنس هو تالصا رز ایاب تب هساکهثس

 ۰ راروشو وا شالوطشامراص ید هدن تافل «تالرا



(AF 
 * رالک | لاحرد ییشدل وا مدآرب دانم تناق

 هدرظن كب هناسنا مدآ نانل و هدرو-طولاحو

 ۰ را ساسحا تشهدو فوخ اندام لکد تب "

 بواوا تفاطار هدنع-ب هل نامز یکیدلوک ارب ز

 ممج یکیا یرازوک یکیا نامز یفیدنال بضخ هله
 .زوک نروک ینوب هکرالشاب هفجاص راشنآ قرهلوا
 ۰ نمهلوا لباق یسماع*اغ كرا

 وهوه هرکص ندنفدقمیح ندنسهاخ كفزوژ

 هنس هعهوص الصار ابا هم رفوط شورال,د

 هنسزدنک هدنجراخ یوک لصارابا و ؛ یدراو

 ب ولوا مدارب دهاز نک اس هد؛ءههوض صوصخت

 .رلد وط هفدص هنحشا ی.4 رف یرهرپ نوکر هددتفه

 راوج ید یس هنفه یحرب كارهو ۰رولک هغم

 لوصحو ردارصح هغمالد وط هقدص هدرابوک

 نیداق نالوا نیو لوط هدرلب وک حد هلبا لاوس
 ۰ یدبا رریدشاب تنواعم هرازفو

 46 ردفو ۰ ردراوهدنس هلج كراماباب هغ ظووب

 هبارتف * راردبا لامعسا وس ین هنیظووب هدیسهلجچ
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 . شو و ب ندنس ها ننزوژ تاخور الف وتو

 وفيا رهن و كىرۆك ىنكێدنک هی. هرکص ن نذق

 لمن تساوی «رد مزال كب نوا مزب ا

 ۱ : ا هناط ییدلوا مدآر
 «یرووآف ة ,دلرزوا یغانب یکیا كسب رح زن
 وب هبچرک | پولوا یلافص لااچ نوزوا نالب

 ج كشورالهد ًارظن هرابک ريج ماطر شلوا ادب دپ
 وا ا شمک شب قر ها و ْ

 ماما !یروف هجوف دوجو نوزوآ پوا یو
 یرذبد یءدنزغا ! كد مد ا

 .هسیایمادص 1 قیص تیاف هدم كچ وک تباغ مه

 كفیرحو ۰ ردرمو کید ردقینادناهوتیج وط 3

n 3 14 

0 
 ا

 ن 2 2
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 1 رب ار رپ یرچر بارز ندزازنا ا ن اوا 1

 . هدنزوب هدهمیا یراص یبک یمٍ زاص نوا اتم

 ¢ یدل ر
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 اب رد د هل کف ےل
 9+ کم اج ەد یناعافاطم ییہ :

 E نادگیریدرفاو زغجرق 7

 بوش وفهدادما ید یسدلاو ندنکیذلب وس لر

 ندقدء>وا ۰ رب دراعبجیراشیطیشو رالهد وسوم

 راک قلاتفر هنرزوا كافزوژ یللاوز هرکص "

 قالغ ى رات هجوف ردف ه یم مدلاوهراڪب . یداباب

 هدهسبایدنلبآییب ؛زفدلر هرجا خب ردیتسبرب چیه هسداراو

 روکن وه یشنالوا ماتهن ر اودلصانوحانفزوو - 7

 | راق تعاصس م راب هدنروصرپ كجەل د روکنوه

 ۱ *یدلوایثبالغا

 .دعکشا دوم لا نوا نیفزووهدید اش رح

 رازودم انف كج ةو هدنفخ تیلاص ةا يرل

 رازف ر رکاب ۰یدیا نەدا برطصم یزغجزف ردق

 ید زا راط هساا رارل وس انف نوا تیااص

 تان ندفاحافصف اقلطم كرلزوس انفوآ ارز

 یدج هدننح یکید وس اما «یدیا رول_ یتکیدلیا

 دا لالخا یو ان یدنک هسا رونا وس زور



 هنزو كنا ۰ یدبا رویخ وب هدلاحر قج هلوا 2

PE ۳ضرەت هل سوءا هنض رع هلی  

 كشورالءد هیلعءاب .یدبا.رواک رغاردق شادی
E: :6یدیدقرهلوا باوج هن زوم  : 

 یرلیبش زککیدلی و« اکب كزہم | یدنفا = 8

 اےطخ هکزکلوا نم.ا زک هسس)ا رول نظ ا

e. ۳ 

 7 نده بسح

 هساوا نداق یکناه 7 قحهلوا نده بس ۱

 چه هتشبندنب وا هکرولپ هوا هجوز لصن هتپااص
 ۰ نهلوا جوز هنداقر

 ږکلناشن !لزا ومدامزکلب وج هبوب هد کپ =

 یفیبلوا نوذآمره رول ےک ? یلکد ہدرکصسع
 كن هم هل يسد کناه دوخاپ و كن هادیک:اه یرلا وک

 ِ رد»دکمرب هدنلاص وش 0 :

 نایناولتع لکد تفاطو رب ص هدشزوژ قنرآ

 لا لاحرب شمریدلبچ یراب دام + یدال چه
 : کیدد



 تر
 یع ول رد هقشب یزمم هد م هدادا داند ولي وکه سف و
 ۲ روس رافیچ

 . رد ۳ یل رد ید ها رەخ روطو كافزوژ

 هداب ر لا یفزوژ كش ورالەد ر 5 ۰ یدی' روبه

 زو هه سک جو یکاترسو هتسدا یھ یکیدنکب

 ىا شاب زکلاب هدام یدک زکلاب و یمامرب 4

 دلراربخ یقیدلا هد نفح یدنک هسیاروب زی وک

 ڭك_ےورالەد ودوم كرد شال رو .A هاب رگ وط

 نانثطا یک 3 تشد 8 یدا رودرا ین طا

 : هک دید هلا ج لکو ه رزوا

 د نا یکتبغا شالف+ل نیل وم دار دن
 هدلاح مکیدلیوس زوم هاب دا رد وا هلا مک کک را

 هسنارف ؟ زکسیلعا هلباقم یعهلب وب هليا زکفاناداق زس

 2 وصه وان وک یک اه یشورالهد وس ود ندنب اک داز

 هتشپ رک هسیا زقتسبا ینب ۲ شعا رولی هدا درط هر
 ۰ زکس نمد دا درط یک رد ادرطیم اید هل واط ۰ زدمس

 هنسهعل اطم كشورالەد هد ج» هسا نفزوژ



e ا 
 یزکح دم الزمن د ر ٣

 یزید هنر نرس کوک: ا
 را تخم زک هسبا ربا هد ایم ةمكلكعا هجوزز هعدنک 1
 و 2

 ىس و ءا اذا تفا رع | .نردرح هدانژوژ "

 :کیدد اباوح هلرضغرب یک شا نا ۱
 هد کامهدا لو ترک رک ایدی 8
 یمادوص كن هتشب هداک وک ارز “مروا

 *:ردژاوآب
 .وژر یک زمساکی ط# ۰ مدنشبا دینا بس 1 9

 نانلو هدرکسع هکر دراو یموژل ردف وا كەچ 5
 ههجردوا هدنقورپ ج یوزل نالوا هزم كفي رح
 . هلوا هحوز اک ۱ هساوا نداق یکناه ۰ نمهواو*

 ! نمهلوا هجوز اکب نیدافره ,دسیارولپ ۱
 . یدراو ههجرد ینأیتدح یدنقزوژ 1
 ۱ و 3

 ? زکسزراهنح ندع وا N ا ناو 0



¢ rr $ 
 هجوتض»ب نچ ینلاثما هدکلهزءوک بولوا رازوس
 ثنر ه هسک ندنلاوحا ! رڌ وکرسر » رد راق

 لب وای نکا 7 ردیهکشانا-مج هکناصاما نمرب و

 كج هل یک ندکچرک هدرازف نالوا یلریک یلاحره
 لوانوک ترد ۰ را ریک نوجا كنا هدرونلوب رللاح

 هراکسانوت وز چکر ناماواتاام هثیشرب چھ
 وب هدشع ییئاریم كل ۰ ردشلوا تام هرات

 وڊ زکلاب هت شبا ۲ ردشلوا كلام هناماسو تور

 رابوذ هنادیم ییغیدلوا لام هل كنضزوژ كم وش ود

 هتسشرسرب جزا یه ندزق یکم هوس
 6 هديا هزابک انلع ییسردنک هکر دقو د ناکا هغملا

 وسوم هدلاح یرلکدلبا مالک قوس ردق هنسداو

 شعا قات هرزوا قلوا حد«نیهیرانو شورالهد

 ۰ یدا

 تكافزوژ هد هص وصح تروص بولاقنوکرب
 مکح هنعیدل وا اقشا هدجه یدک هه

 : 6<یدد هزفهلاروط نالوا كج هبلدیا
 ساقم نوجا مدآرب یلعومان 1 لزاوهدام ت



"۰ 
 هک واح ۰ یدا روساک یکج هت رک ینب رج هلن
 بیم یطارفا و نالوا هدانفادص هلزغجزف ها

 بلج رظن رب یلتدش هش رزوا یدنک قرەلوا
 . ردعلیا

 هنو نالوا شاک رفاسهنس 4 رف یرهرپ رظاوب

 كف رح رب نالو شام هلبسالک از ونهیکودبا
 رب هدنع»ا « شورالهد » فی رح ۰ یدا یرظن
 ًارظن هن غلوب یادا«هد»هدنلواكنع«)بول وآمدآ
 هدهد دارو ای الک ۱ یغیداوا ندا د از كنسبدنک

 هسعا زون یقیدلوا ند-*اکداز كفرط یکاه

 ۱ * یدیا رو:

 . اصام یراق هحوت ض»ب شورالهد ویصوم
 یزف كنهاشدابدنه یلغوا كنهاشداب نع هدنر)

 كنبدلوا یماع هاك ةا یادم ماطر هدننح

 نانلب وسهدنفح نیفزوژ زکلای یک یملديا هاکح
 ۰ یدیشلوا یتا اک سا یرزوع ضعج

 حدم ینالف یکازب رکمدم ك-فزوژ هدمه :

 شلیوس داو یمد كر اندام لکدهددلو الو

 تاپ < 1

E E, 
Tr 
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 كلف  رولاق زسالب رامن یکناه هداید طعف .

 روس ناصف ندرلنامذا یہا راه زالو هک اص:

 قوچ رب اقلطم هم راکسوهیفارابن ره یکشعا
 دستی( مدرای هنفآ امت ندناب رپ ۰ ردیا طلسم رالب
 ادد رايش یجهقبص ناح هبلا ندنمج رکب د هلي

 مروط ورک د ن دنس *
 + اال نافیچ" هنادیم نوا نیفزوژ

 قشم رب ر کید یقجهلوا ببقر هن رزوا یتیلاص

 ردشلوا یرومظ ۰
 اید روا !مدنفا زکیعا ق ارم 39

 یدنک یی ةد رظن تاککرا ر هل ندفزوژ

 فنصیکناهاءقا و ۰ یدبا روا باح هش رزوا

 -راید:؟ندنفرط رلککرا نوسلوا هدرول وا نداق.

 روكوا نون# ندن-ادا .فطع تفد رظن رب هب

 وصخ: و دسیا نیفزوژ ۰ مزق ه سیا زاوا یهو

 تاککزا رب : ۰ یدنا نمهزکبهرلن داق راس ید هدرص

 لبکوم ۳ وا قحهفاب رجادقد هان زو یدنک

 وصخ رظنر هن هة هلا زوا هوت كزرااص -



 ۰ یدیا

(1$ 
 ۰ ردشفل و نددا وم جوک لا ید
 طقف ۰ یدلوا هنص یکیا یلهدیک تیلاص ۰
 و ماوس 4 ربی ر ا هم

 مند یعاسی هلبا 2 یرافدشزاب هقثامو نام
 نیفزوژ هسیلع هاب ۰ یدبا ررو-یدبا ترممح
 دص و RR رامن ردقوا ی_هیدنک

 یی راق ہشام یکسا یغو-چ رازق راتس ۰ رییس
 یرضهبو ییراکدوصس یب راتب قره واوا
 ینیدنک هد بوروک یب رافدراو هل 4 هجوق
 یراعفا و زکااب دع روك ییفردلاق قداص هنقشام
 رونابا تان کھا اف یفزوژ هلي
 ىدا

 بیک سأر تردنوا ها ثشیا رب نیفزوژ
 شلوا ید یبحاص روخ آ قتراو شا كرادت
 ۰ یدا رویم زاب الصا ههُماَع یب زارو هد ها

 فج هلوا نون ه.هرروک هر ندر, نامز یکیدلک
 رولبایخأت هتینو و حد یتذل لصا كر هنوشود



}$ ۲۸ 
 یرلهمعه* هد « | رک رروک هسرول وا لول

 "یدیا رار راق چ ق ویع
 هداب وروا زونه یمهلسم فراء ا توا

 یهزا یتەوقوا هدهط ءوت ةثهزا ۰ ردهل و ید

 دع ندماعم قع وق هلباضحا 4 وتکم رو

 یک دنقح یراعم راد ریش هدرلردو# ٠ یدا رونلوا

 قوح كب فراء ےب و رل ثمر د شک د یب رارخف

 الاح زولب وک ہد سنا راش خوب هدکمرو تیهها

 ۔وک همزاق راقم راب ناتوط مد كرا ازمعا قراعم

 لک د ت نو چبا قماشاب هکو باس “رل زمول لر
 و. وي ایوک یییزوسس «ردیللرا-ص هکر وک ھمزاق

 هکردینب هببسوب هراراب وم هرزوا قوا تمکح

 مت ر دق هسا ماوع فزا عم یرلتموکح اب وروا

 لر اف وح ههر وک ییسهدنافرب كناش وشت نوا

 2. یتیدالواو شلا هناا تبروبح یس هرو ےاعت

 هک جا ازج ۍرااباپ نایمردنوک هبت کم ردق هنیعم نس
 یکسا نوجا رلولب وک اما ۰ ردشلوإ روبح ردق

 هدرلاروا لکد هدرلارو مر زکلاب كعا لر یافت
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 ید درامد سان یوک وو کک

 یدتربا هدلاح یکیدانوس یشرج* دن دف

  یدالغاب هذاا سردزر ندساباب هلبا اھ ندنوک

 ی اة دک اک بوتکم ندنفشام هد آیهج وا رکید

 هدیاوج یعبد رد زای ب و ون وا هنسردنک یدنک

 هد 1 مد و وا مدنک یزکب وکم نزردم* 7 ید

 یرلشاک ای الما هسبا هرکص ندنا یدررو تراشار, .
 4 یر وطندب رغ و ها ام هل.طمشیتاوا انش سم

 كنبااص ادعام ندک 2۱ هر ام هل زاب زاب لا یدنک برج

 نفزوژ ید یرلب و کم نالپ زای ندنفرط یاب
 ۰ یدلوا رازاب

 یل» یتحو رازق هل وا میاش هدب وک ید رب وب
 ۰ رایدالماب ها زمها اهدافر یر وژ هل رلرلناق

 روا مک ۰ شا روسی زاب بو وقوا یفزوژ » |
 یعدتیااص وی-هوم :یجهونیااقرب لوی, ردف4ه

er 3و نب راب ۰ ش٤ رکو ا ق.هزاب قوا  
 وال مادام یعدنیزوژ هدروا وا تیاارص نا



۳ ¢ 

  هدنروص رب كجمهدبا ریثأت هاب وقواره تنیتح بوتکم

 هنیاع تارکسع رفنره لر دی ثح ندکارکسع ۰ رد

 سکعلاب تبلاض هدلاح یفیدلوا شتا ادیب رکف رب
 .اسن تلزکسع» ۰ یدیاشذکب هدايز كس یکارکسع

 مقزوژ» و روید «آ ردتکمرن كجەدنا ناسنا ین

 هنشیا نوجا قاوا شادقرا ر یل هب رت اهد اک

 «مروبدب ليضع هلب یهزابو قموفوا بو_ثیلاچ
 ۰ یدیا رویلیا رخاقت هد

 ید یسیدنک هک د شدا یزو و نيڏوژ

 زفجزف یلت ري-غ وا ج۵? یمزلوا روح هل صرت

 *یمرو_اقهدیغا-2 | ندنتشام ید هد هقاس و

 گرو یهبدنا و هدنموز را یاوا نیکنز تبااص

 ` یفلوا نداق رب قب هنسدجوف ندانهج تور

 هب ر هدرخسص تیلاص هسا شعآ مزع لصف

 .یفید-لوا مدآ بدو: رب هب وک كرهزوک لیصحتو

 هنس هج و ید ندنهج وب ییسیدنک هک هدناح

 نوچ نیآزوژ یللاوزینریغ كمرتسوک زن رب یتیال

 ۰ یدلیا قوفنیحد هنرمغ یتاوا نیکنز



 و
 نتدریوک رایج وهم فر و
 رطاخولاح هله قرهریدزاب رل.ال.. ید 7

 ككا یراص ؛لزوکوا هجوف ها هنهروص
 یسهروص یی رطاخ و لاح هل كفارصق لاب وط

 نوا هدهسذارف هدیه ۰ راردا سا هیدنفا یحزاب ۱

 مزي هداع یفیدسشلا نواص بوت ر 4هراپ
 «راررب و هراب مرکب راکچ دم

 بصب وا بوت کم نالکندنلاص ینآ یصتلا
 ه.عرواوا هللا یمب زاب یدنک هدبوسیلوا بلق
 نی ره نایت هد ترار ؟ رکن
 یاب رتنالوا ناقشلاچ و ښارد ندرانوپ رلود
 لتارداهد نداج تیلاص جز ۰ بو را
 هدنفرظ یآ یتلا ندنفیدا وا نافشلاچ صوصخاب و

 كیهدنهالما اعفا و * یدا شک زک وا یفعزاب ىزا 3

 نونکعهدب وک ًاتاذ هدهسیدباراو یراشاک ای قوچ
 كتااصندنفیدلوا هدایز اهدیراشلک اب كراناي توا 3

 ۰ ىدا رزمهلوا یدهدنفرف كن راطخ

 ینددزاب هنعهفوشعم كتلاص ج هفدو بر ا



 ۲ و
 - وکم کہ دعماج یکی مزب یرلبوتکم كنس هام
 یراکدید « كيلبوب نویرفا » هداب وروا لد هرلیع
 شم ردا عبط هلا ایفارغ وطیل طاح كرب وت کم

 زکلاب هکیدبا ندرلب وت کم تال هراب روا یراقدلوا

 بور دل وط یرانا هدلاحیغیدلوا یقبچآ یرارب ےسا
 هراهدلاوو هرلاباب ندراب وتکم و ۰ راردیا لاسرا

 ترابع ندسف ام و ٽيڪ نيات زک اب ی رال رئال وا

 ًهلوص كن رم هدرلنالب ردنوت هرلبلادوس بولوا
 هبغا تنایخالصاو هنغج هل راندادوس ردق هننوک

 هکرول-ب هلوا ۰ ردراو یدتاساهأت راد هنکچ

 هنس ابا هن هدرردنوک بونکم نده اح هنمخ رفت

 رفن هکرولی هلوا ۰ ردیا نیمأتیتفامو تص هنسابب
 یکعازونه هد ردشموس نالف جربشاج یحارب

 نالوا مزالارب ز ۰ ردا تبح نيات هنآ اد وس

 هدنحا ۰ ردکمردنوک بونکم هتک زکااب یش

 وش قاب ۰ نمرووک تیما ردفلوا یغیدل وا 4
 ۰ رر دباغ 4 هسنارفررکسع مر هدنص وصخ بوټ کم

 ندوشهوف ندو وف نداب رفا مصخ راکجد ارز

e E 
7 E +۶ ده 



۱ #۰۲۳ 

 مزع یغهراو رداف هنکراد یک کسی الا

 ٠ یا شابا
 نوزوا ییکیدرونک هنادم لصف ییهزع و كرف

 و كنلاع تاوابوک ۰ زکجه,عا لینصفت « یدازوا

 تدل مج هد هک اب نمراناو نافاس ےب زا روص

 و ی نر هل ره اکح اتد هم رەنا ۲۰ راز ِ

 لا راف یو طف ۰ رداکد دهاسم هتان و

 تیدجهدمزعکزکجهدیا ضرع هنی وتذد رظف كنم
 رردبلاغ هراککر ا امادرانداق هدنصوصخ توقو

 : هلو مزملا می ردف را داق هدنفو ر مچ راککرا

 *رربدت!مزعلیدت هرلنا هکرواوا لاح كي ۰ رازم
 ندرلککرا هنباا هم اتش یدنک هبا زاتیداق

 یشبا یرافدزدلا هزوک ندنراةد لوا ک اح هدايز
 یو تان هسیا نیفزوژ ۰ راردا ماتا اتعلطم
 * ردنیدافر یوقهدنمزع هدایز لا ,دنایم

 هرکص یآ جوا ندک دیک هرکسع تبااص

 هیفزوژ هدر هدنازپ یدلکیب وتکم رب هاب رد
 رکو كناباب رک هکوبلاح ۰ یدیا راو بوتکم

 ا
 - یا نا



r ۰ : 
 تکتزدر هعفدوب نکیا هدقداشاب تحار اهدو هد

 ۰ "یدیا شنود هنمزع قالوا
 یبد وجوه دفن ؟ رولوا نکنز هلال یلبوک

 هلرهیلبا ادب راترافع ادارا دوخایو كردبا حابرا

 قاوانیکنز هلساکدو لمع هلرسهجرفهلاف ٩ ۲ لکد

 هکر دق وب همش ج ۰ ردشمالدا سس هرنوب ید

 دوخاب و سوک اب الراب یملوا نیکنز كنو دای وک
 .هدیالرادن روخآ نیفوژ ۰ رولوا سیم هلا روخ
 ندیلاح ندتهدلوا یحاض هام رم رد كح

 زاقو قوا-ط ندنسم يک یکیالبا لرادت ندب رج

 یههناخ یکی کید ر دک هن زوکیکردشن هلدرواو

 ۍکج هل هلوا ردنقم یحد هدنس هېل نانلوب هدنراوج

 رر كجه يمرو تک روتف ال صا ندعرز یرلهرپس
 ۰ یدل هن کوا یتیمها رظن یتفیدللوا ناویغ#

 ر ريج تق و هبا شکید دوخایوباروچن هسبا یرا هک :
 یاو كند«ربدنرآ ییحازات هر وص وب ۰ یدا

 كردا جی ::ندفرط ره ید یی مصم یک یغیدلو

 .2:ایکیا ر لاح هه ردق4 هیناکندرکسه قشم



CT O 3 
 " وا ید كن رهعشب فورا نک ۳ ث 1

 ندکمروکی ب راټلوب ش!وارانفرک هلاكارشا هدرد ۴
 ۰ارولوا هدا ز ندیک)وا ینان طا لصف

 فداتصم هنآ ترام یراتبک كشت رفن هعرغ "
 : کیداشعد هنسیدن؟ یدنک نینزوژ ندنفیدلوا

 نوجا مب هده! شعا قجوا نیکنز سم "
 ه هعناکو ا یراپ هسا هل وا + شا قجهلوا نیکنز
 !نوس روک دوا هدعهلوا نکنز نوجا كنا نب ردف

 لکذ زف رب نیکنز نیفزوژ هک هز و ربخ لاحرد
 .ادنرفزق هدر ینافوا هلا یسهدلاورب رابتخا ۰ یدیا
 لمأتم ههاخرب هقشب یشادنرف دهی دیدیازاو یش
 هنرغ كف زوژ ی د كم هلیسب یس هدا او ندنهدل وا

 ۰ یدیا شلاق
 ردبک هلا هيمو, هنک اردا لوصح نئزوژ ۰
 روهظ شيا یکناهردا ثالز زرت رابای براو ج
 و تاراج رر رافح ندشاط یککا رروک هبا

 یلانا راع هللا یحنازا ردو هلامزوا نددءیدلوا زف
 ۔اشوق باوک لزوکراھد نہرازق یلاقو یلاح لابا



> 
 ندا رومظ 2 دعفد هرک .ضمب ندنمهرا راووت

 قالصباهرزوک لشاب ید رلعسبت وب یک ع یارض

 «یدیا رول هرب و كحصفاطار تقوم كب هرلذان

 * یدازاروک نیفزوژ زکلای هدنسهرا كرازقوب
 نیازوژ اج » هنب رکید یمب رب ند رازق یتح
 هبهتروآ هد «۲ ردشغا رارقولوف4 هلا ثیلاص

 راع« نالوا هک وزج رد ق هلامزوا هصن | زو سرب

 اباوجیسی رب رکید بولوا لدبم ههمتمفر وع
 نم زم کش وادوخایو نب زسک ا رکتیااص مج »

 هعاد « شرو اب دنا یرارقو لوق هلرس هقشا
 ۰ یدنرا هداب ز اهد رلدمتمق

 یدنک اینک ۰ رد هل ون هتشیا یدال وا ناسذا

 هنادیم یرادرد كن را هقشپ نکیارالغا هن رادرد

 لاحردهرلناتونوت وا یررادرد یدنک نامه دخهبچ

 یلدرد ییالوط ندن رب هة شام« زكا ۰ رالشاب هکلوک

 قوچكن اهد ۰ زلاق هلکلروک لاحوین هدزارتنالوا-
 یتسیدن ۲ ےکح وب قد هدرلرش مم« قوچ كي هدایز

 ندقهلو هراج هن دزد یدنک ناسفا یتح ۰ ررتسوک



۳ 
 .دلاحره .زکجهبا قوس ردف هنلاع ثلرکسع
 . هرب وچ هنفراط یوک هنب راز هل ررابتخا كي وک

 قو هند چ هدنس4 رف یرهر ماشفا وا

 هلراپاپ رانا هد وکر, هکرول هوا لصن ۰یدبا
 رادناق ید یرهلشن رادم كنس هل كل رلبلاد و

 ید یم لشن كنس هلچ هجو دوتفهولنا بولوا
 ۰ رولوا دوغ

 ۔ دیا لکدشءاملاق ناف ۍلد ج هد وک اعثاو

 -رلتفرا4» EE POE هد ها

 هدي وک 4یعوع رأت |نالك هلوصح یالوط ندن

 «یدا تج تەذ ههزالیراک ازشا ید لر الو

 ندیک هرکسع یر ةا هلا ادب ندنوک یمنرا
 هلی رلغشاع هدنفراغ نیح كرهروک یب رکیدکی راز
 راروص هنب رکیدکی ین راکدلیا رارذو لوف لصفا
 3راشاب نالاققاپ هدرازوک ندنود ۰ یدبارارلد وسو»
 ههداکو روابدا هلاسا هتروصوش نوکو ید

 هلی ه-داروک من تعالع هدنازو كرازف ضع» 5
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 : كلارقلەم رة هرک ص ندفدنل وا عی ردق تعاس

 هنرزوا یسهدافا كنيشا- وار .نالوا رود ا: هنفوس

 - اشایاروطاربءانوساش اب » رازق رک راہاد وک رک

 ىمالغا كىىكر هطق و قررقنح هد < نظو نوم

 : ردد دا تقرا قر ەلوب یتس هج رد یروکنوھ

 ۲ و

 یک یرلکدنود ه وک رلب رات هجوئو راراخا

 هد۸اهیعا قوس ندنسهفرا كنارف یزاارخ یر 7

 لایخقوس رار رارلنا ا راد ۰ أ دا عاحر را هب وک

 رکسع | الو 9 زکج هر وک هل قە ساوا كجا

 ؟ یکد نالف | یروپ ! باعت ! ؛ حالس

 هدیه N جد هاب اتم هرلذو اعفا و

 ماطر هلمح و زمخبدلوا شەر وربخ ید هوا

 هضم رزوآ رت هانهیکهدنسهرا رارکم ہیک لبا راد داق

 نکل ؛ رولپ هل ردفیص ناموررب لزوک كب هنابموب

 هسذلام تال رکسع كند ەتو هد م + اکحوب مر
 ام

 تد رظن ندنعبدل وا ه دنس هحرد چ ىع نالوا

 ندید یه رسص یس هق را تا "را اص و ی روس



۰ ۲ 
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 رب کر دوبل ۰ يملي یدک هفالوق |

2 8 ۷ 
 سو بدو» كي هست رب وک هدلاح یراتدلوا مورح
 تارکسع ۰زاردا تدزع هدلاس یرلتدلوا رلمدآ
 هدو رک هلتبن هرنوب هد یی تهدیماک ذ ژان
 یراناط رب كزااک هرکصم کو بلاح ۰ رولق
 هانز ر ۰ زارولو:ید "لو ردف ةو ا طباج
 ر ثم حورة زفو زا وا شهٌشتیندکا فن ردق
 7 هلدیایمزمروت هلی

 یرهنالکا هنلغو ید یو, یماباپ تكنیلاص
 ىغا ه وک هدنغالوق ییب زوص رب تفوبلوبا كوي
 یدنکر فن ره » ید زوصوا هکیدبا رلپا يصوت
 ندنزوص « رشاط ینوتساب لاشرامرب هدنس هطناچ
 هدرللا هل رااشرام هددسنارف ۰ یدا ترا.بع

 و ید نولو" ۰ روال ونوتهاب رب كجوچوک -
 قبجآ یراو ردق هغالاشرامرارفن هليا یزوس
 ۰ ردقتالک |ییفردل وا

 لكينلاص مک ردق هبهجردهن رازوس ویزپ طاف

۳ 



 hr & 0 ا رپ ی
E ebعج ای  

6۱3 
 توعیح ندرحسع ترسح وا قاشا وا هکعهدیک

 ! نوسلاماود هدنقپ ین رپ راچ دقه هجناک
 یب رهعشاعم تروص كنق و شام مر

 یحدرلن و هتشیا ؟ مل هاب هن زب زکسروی روک یعرغ
 ۰ رابدیا هقشام و قشاع درب هلو

 هلردا امد هداسیلک ینارفن هعرف ینوآ یهنریا

 ۰ یدا راو شاپ هدزوک ره ۰ راید-زود هلوب

 راو هدنزوک كنيلاص هيا شاب قو-چ الا
 هدکمورو كزهر و هلا لا هلا یسایاب ۰ یدیا

 نظ هلب وا یلوپ تلرکسع یساباب ۰ رلیدیا
 رونالک ۱ هتبلاص ییغیدلوا رغا ردف یفیدسنلوا
 نایغ و هدهب رکسع تمدخ هکصو-هخابو

 یب رة جهلا ېک نوطوا شماسلون و كراولیوک
 رلناتسرچ ندرکصع رلبل هی رت كا هدننایم راباب وکو
 ۰ یدیآ رايا فن ییغیدل وا

 لکدهدهسنا رفزکلای 7 ردیقو, هد قح كرابتخا
 ندربوک نوا رکسع تەد هدنفرط ره كنايد

 هاکااب ندلعت نده رت دارفا نالک هراالسشف



7 ۰ 

۳ ۱ 

 ۱۱ و ها

 چ

iê79  

E EV MOS 

 ? نی ةزوژ كسردا رارکت اهدر ۰ ۰ یدیشال

 7 یلکد ۰ كسسکجهیلکب الط یب 4

 ۱ اقلطم بس

 هکعا جایص هدارو یقترا هدا هد وا س

 نلرب 3 كدتجهوا زستحار نوجن ۰ ردقوب موزا
 نمأت ه نی ر یرب ردقهحابص هد ماهدیک هز رپ

 ۰  دیعهزکب هراهقشامو یشام ندیاتفادص 1 2 a“ ۰ ۰ ایفا دص /
 | كمرولینس

 ء رلیدنا روسط هل ریآ نداروا ید یمیکیا
 هرزوا قلوا هعفد تاليا یریندنوک یرلفد_ثناط
 هن رفا دود ك فزوژ ین رفادود تبااص هداروا

 : کی دد لرد اضارنعا زف هد هسیایدنازوا
 هژهتشامو قدام راس ی ددص وصخوب بس

 ۰ ما هيم زك

eندنتشآ ماهیمهزکب ! نفزوژ راو كح  

 هرکسعاب ولی | هدلاح غدلوا شعالا ید هس رپ 7

4 ET HS DEE ۸ E اهن ارت ۳ ۲ 

4 1 9 
 ۰ یدا نوا یا یزوسو کلا می كمر 1

 . ر و ب ولا زور, هلی و زونه هدزمهرا ف



$ :۱ ¢ ۱ 
 كي کس تقرا هم هنس حوا ۱ نفزوز بس

 1 یکج هک نوزوا رب

 هددنس شد ن هکوبلاح ؟ ییهنس جوا س
 9 ردك د هنس شب ثالرکسع ۰ مدیاشءالرمضاح

 هرکص ندنهدخ هنس حوا اما ردهدسشپ س

 هسا زلوا برحرب رکا ۰ راررپ و تصخر هبهلص
 ۰ هدر مرغاح اهدرب

 وا یش نرو شود نب لا هتشیا -
 ? ردد« ترج 2

 شاب هلماط یکیا ندنرازوک كزغجزق رابتخاالب
 : هک ی دیدتبلاص ۰ یدل وکود

 كنس نب طنف اب زلوا كنج نوکره س
 ۰مدلوا نون هدای زاهد ندن :شاالعا و ندک زوون

 را ناس یاد هد زلوآ برحرب هکروبلوا كد
 ید اَقلطم مهسا وا قحهلاق ردف هل هد رکسع مسد

 7 یمهلی وا ۰ كسکج هیلکب
 1 الطف بس

 - وک ماشفاوب یس | نیفزوژ مردیارکشت -



E i:ی  
 ه.اشناو ۰ رارقنا تدوسع هن ر4اخ ا 0
 براز ید یرهدلاوزف هرزواقاوا صوصح ۱
 «رزتنابیتعت بورا هلباتريغرب هلاک اح ردقوا .

 هزنخاوق-اعیتلارلجاغا یییدرابلوح هبل هاب
 كجاخار هرک ضب بواوا زر, كجا لاھ
 نکیاردا لاهسح هتشاعو یشام تفچ ر, هدف رطرپ

 ۰ ژردا لاضسح یتفچ رکید ید هدنفرط رکید

 هدنفررطرب هرزوا یا وایربژ. اهد ېب رع اهد ییح
 هدفرط رکیدهدلاح یراکدل وک هلفوش راندا لاوهس

 ۰ رارالغا هلمأي رابک
 7 مدنفایلکد ! لوک ی یک رالغا ییک | و اید
 هلا تبیااتص مزب یماشفا یماراهعج لوص

 روی دیا لاد هدنتلا كجافارب زکلاب نیفزوژ
 ردق تعاسرب زم» همش 1 لاھ اما ۰ یدیا

 زکلاب ۰ یدمهشل وا یطامت هکر ج هدن لءرآ

 یرب یک نو-یقارمشاهلنقاب هنب زوی كنب رکیدکی
 هرک ص ندنا ۰ یندیار روی دیا ما رص ماهفا هن رپ



۰۱۳ 
 نی رهش نوبل كنیدارفا هعرق یمهب رقیرهرب
 * یدیا شغلوا نبهت یتوک رازاب رب نوجا قو

 هرص ندک دادیا رلامد هداسلک یوک رازاب وا

 یتارفن هعرف یرلب راق هجوفو یرراءهتخا كی وک

 ییدیا راکح هدا عییشلر دو 4 4۵سه رب تلاعاس ع راب
* 

 تا هلاوح هراز لصا یھت تمدح وپ هکو لاح

 حه ندعییشذ ید رشا ذرو هل یر رشم 7 ردباکد

 . ونل و یکیدوسر هدنسهرا رب یاش هک ىدا راردا

 هادی رالاح یقج هدلوا بلیت هد زابعا راظذا هدر

 4 ۱ هدروک

 7یجرل نم هلو هراح 4 ه.اد و هکناص راک نکل

 - اشقا یهنربا هعج ماشدا ترمشم هدهعاارف اتاذ

 کب د با هک بولوا رازاب یناوک یهثریا ۰ ردیم

 وا هم رسد باب را نرګا یکج ەك
 هرا هاصم ماشفا

 راد وک جاقرب ۵ ما راناع> یهو رف ۰ رارالوط

 تسپرسهدکعورو بوزک یک ی راک دتا
 ندنرافدل وا

 ˆ ابص ادام یارفنهعرف یا دفا یمن را هج وص



 ۰ 2 ۷ د تدوع 4 هن رب وک بوقبچ ندرکم 4 یرا
 . وص كن ززعا هلا هباکح هرانابقبک هرک

n 3قشاع كا رکیدکی لوا ندزفلگ  
 قرافعوفو راز چک ویلناقیلد نالوایمهتشام
 یزآ لاوحا یک یرااوس ینبراهقشب هس رزوا

 تدو#ع هی یل اةىلد ندیک هرکسع ۲ ردشلوروک

 شرا ۳ هلم ةد كن هق و دەم یکما ہدکدلیا

 لر نالاق هدب وک دو ځایو ندنسروک نسلوا | 1
 تشب هد وک ر هرات ادم ثكنعشاوم ندیک هرکه در 3

 نالوطندنسل و شارب ی زکیدلیا لهأت هليا زار 2

 ی« هما اط» کرد شک هرومظ رنامور عجاف ردق# ۳ 4
 0  ردیا ہلاسا رثاب ندنرزوک كناسنا

 نینزوز رکو تبااص كرک یلاوحاوب ھتشیا .
 . همْشاع و قداع 4 وه وا هسا ی ریدنکو رول ۱

 یرلن و كه کس تمدخ نوچ یرلتدلوب ندرا

 . ان١ لج راس ًادجو ةقيفح تفراغ. ىكيدليا روب _
 ۰ یدیا عجاف اهدو رۇ اهد ۳ 3



 ۹ ار
 ۱ رارکسع جت ار ز ۰ردفوچ کپ رل باکو

 . لکوت كج هلی هلو هدرار یراکدلیا تمدخن وچګا
 ٠ .هلیسب هدورهش كوي ۰ردفوچكی ید یردهلک |
 هلآ رنک ا رتیداق ندا تلد لاو توس رازف هم

 چک یر ره قر+هبج هکمزک هدش رق كراالشف

 هرازکسع نالوا نامرمفو لزوک هللروصرب یرب ره
 ١ یییراکدنکب هلا ندرلنو تیا راراقاب هلسوه رظن
 یدنفح رارکسع هلراسداق «رارولا هانلا یراهاج

 *ردعولعم یفججهراو ردف هراهجتن یک هن یسهیاج

 ۶ رلردیلکد نایاش هتجرعره ! رلکجرکسع یالا وز
 ررکسع ضعب نالوا هصلتیارد اهد ادعام ندنوب

 -هب اخلرلنا «رارونلا یە دخ هناي اما و ناطو اض
 هلا ۳ ندزف هبهلیسب و نداق یصشآ ه..سبا هدنرل

 وارد وارد ردق هلزا وءدام یسهقیفر هطوا كما دام

 ۱ یکجرف 1 را ید ید رب رانو هکرونلوب ران داق

 . تجاحه ۰ ردکجهروک نایاش هبهاجو تچ-رم
 . . شما هنتلا یرا هباج یرارکسع هل ندرلمادام كوي
 - ذکر س والثو هتشيا « رردکدردان هیاکااپ ران الوا
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 ۲ یدنکه ہرا نفزوژ ۰ یدارردآ حدم یزف یرافد

 نتسهلماس تابلزو یا ھل وب كتپاص شا
 لوک ندنکیدلب انعر ییکج همدا لوبق "دبطاقو

 دک دابا مذ هلا تالب رش ەد هلاربک یتیااص یرزق 3

 رات را اهدناتر یتبحم هنفشاعو رواک یک كنفزوژ
 ۰ یدبا

 یالیصفتوخ هدننح نفزوژ هلبا تبااص نک
 ونو هن رزوا ی یسهعرف نمدصتم ندکمر و
 هرلتفراغءرب اس كنقراف نالوا كج هاکهعوف و هدنسهرآ
 یلد راے ارب ز ۰ ردقغالکا یکجهبهزکب ید
 اعقاو نکیآ رارولپ رب آ ندن رکیدکی رازف جک و رایلناق
 یکیدنک یرلکدوس رازق هدهسبا رارکو دیرلثاب زوک
 یرلکج هلم ذل هاش ید هل ا رابلناقیلد ددر نامژ

 هوا قفوم هکم ردنلکا یب رللکوک بلع ءا و

 نوجا ه رکسع تمدخ ید رلدلناتیلد ېک یرلفج

 هلو یمهمناک | لکوک ررب ها ہدرارر یراکجەدیک ۰
 شلک نیک هرکسع لوا ندنرایدسنک یب راکج ھل
 ۰ ىديارارواب 4 . ر زوا  هاکح یراک ء2ا درو 1



۵ ۸ 
 نیفزوژ ارب ز ۰ یدیارولوا-ءد امد هقحبانچ

 هباع"تعم نالوا یهاکهجو كنامدره ین رازوک

 ۰ یدآرزوس یرفوط
 * ری»هلب ییکید ومر دف هن یتملاص چک نفزوت

 هفلراک ادف ره ن وګا قام یروطو لاح طقف

 قاک هاا یغیدلوا نیعهر تسود ر سطاح

 هد: ایوک هکر دو و ۰ ریە دیا همش الصا هنغیدنلوب

 ۰ یدا موس ییلاص زفرب و هعشب ندفژوژ

 یبلاص یمهفاک رازق ۰ نوسوس هکیدا رفکب

 هدزواقلوامدارب زانو زلوک یزوب یل ربک ترس

 نیفز وژیمهفاک كفاصوا وب هکوبلاحلردیافیصوت

 راروا وا ما هنب رپ خادم نوا تیااص هدنرظن

 ی ودغ مو ود هلرازف ارب ز ۰ یدبا

 هلا رازق یکناه هکیدیارروک یر لنا ید نالوا

 ندرلنوب یتحورلرولاق بول رلهسستیا فداصت

 یرلهدناوا دع یسیاقوای زق هحالف اب وک یرلضمب
 ییرل هف وشه«یدنکه داننایرافدشاب هرازفرتاس هدلاح

 .اللاص قولق هدن اوالرءهدیا مذ هلا رامذ ولرد كب



 : زر دەي راد رد لر زد یی قاز ود ی ۱

pe 1 0 ۹نیفزوژضرفلاب نوهروط هل وین و  

 ندزق اقلط» یدیا هسلوا كجهدبا تحاعس رب هلو
 ۰ یدپا زغاب هلب هنبزو اهدر روفوص

 هدا باک یوک یرانوکر اڑا هرکر .بّلهرا ناز

 اردو و هلوتلوف هدعب هد بوشار, هلبا یمیکو س
 ۰مرویوس هلب و نس ! نیازوژ » هدانا یرلکدنزک
 یک < | مرورثوتوط بواب هلی وش نوا كنس
 بوی ندنزفا كاياناتیلد هدننور ج رازوس
 ذاا یازمادو ندرالر یغجهجآ ندیکی هکلب

  یفجریاب ههنجوا وتو ندرلنو وه یک جهدا
 هنانشاعالا هدنتبامن كرهدیا ثح ندرزاتو قوواط .

 هخاوا نیکنز ! نفزوژ » جد هرزواقاوا زوسرپ
 نوجا كنس زکلاب نوجا كنس طق۰ منجهشیلاچ

 زق فاش راق هزوسو نکیاربد « ۱ منجهلوا نیکنز ۱

 مد هتبح لوق مه ید یسزوسس زوک رب كف -
 نوجا ییتفوم هدم» هلن ندکد لیا تا الد هرکشت ۱

/ 8 2 

 ن 4 تن و هب ی
 / ۹ 88 ۰ اسب 2 یو 

 r ۹ < € 7او ی
 355 ۳. 1 ا 1 5. ِ- طظ ا ۱ 8 o ی 7 9
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 هرکه هدنسهعرف لب هل .دسح قغ وب هدنشاب یرکی

 زکس نوا نفزوژ یکیدوس كتبلاص ج ۶ نیک ۱

 - هراقیلهررمچت رعسا یلءادنا فی یلپ و هتروا هدنشاب

 یل وک راس هلب وا بولوا زغجزفرب یلزوک
 سکر د زلوک هن زو ی یکدروک ره

 2 » هلبا تبلاص چک ۰ یدیا زعا داش

 هدااح یفیدل وا شعا یطاعت یی رازوس « ! مروس

 زونه دلره-شوروک یک: تاق هلا قشام هل

 د نوكأ یسردنفوط هن رافادود یب رلفادود

 ۰ یدبا شامر و هدعایسم

 یدک تلاوت راو و
 زهبدل وا شرب و تافولعهرادقهر نوسل واترابع

 یشرپ یه نود تّیلاص راوغهرغ هدسلاح
 ۲ ۸مدیهعد

 ربا یر دص شینک یلیو نوزوا تہلاص جک
 وجر یلکو هراق یلزوک هراق زاب رعما ره و

 هدای ز كب یراقو ېک نیفزوژ ید كلا هکردةچ

 ید یمجو لوی لا كنسوس یزفو ندنغید لوا



EE NT 2 7 رد SS 

4۰ ۳ 
J| E:شبا ه شرک د هشیکد توخاسحو هر ۱  

 یراقدفاب ھتب رازو كنب رکیدکی هدبولوا نوک روا 3
 أ اما باس ثرجنرب فیطل یب راذرهچ نان
 نالوا لصاح بقاع یترجوا هتشيا ۰ ردکچهدیا
 نوکر هتلاتیاهن + ردرلتچهلوا رادمنم«تتب رب
 هلا ادص ر رت تباغ ثاکرا هکر دکح داک یچد
 یک ہد كن من مب هد ےب هد ند ابی ۱[ و

 ى دزق هاو كح هد كرد رب یکم ایسح

 و ه دلا یب دلوا شاک هنس هج رد یاو 2و ندن اقف

 شاب ر قید صق باو خج یکیدعهر واظفا هلا و

 ۰ ردکجهر و نونلوا هلټرادشا

 عقاوخ د هدنقحتبلاص راوف هر مزب رالاح و
 ردنک ءرکسع تیلاص چک هیلع ءاء * یدیشلوا
 یو ورط یسکود راشاب قوچ كب ندنرزوک نکیا
 ۰ یدبا ندرلیلنا8یلد نالوا

 "ةقفح هسیا نيفزوژییم ینیموا ۰۰۰۱ نیفزوژ
 هراهآ فیطل هراکب یلتاط هب راشاب زوک یک رای
 ۰ یدیا زغجزتر یال هدایز اهد ندنلا دارا
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 هدهد ارف یک یعیدلوا هدیدرپ

 4 رک سع تم دخ ید

 لکد انتسم همکرب ج“ ندنفیدلوا هيمو هفیظورپ

 : وکح ل ئاوا كنوبل و انیصچ وا رم هیاکح هدهسیا

 هدنس هدام س ۷ یعی هدنس؛روطارب«ا تم

 هدهسنارف رانامزوا ندنکیدلبا راذک
 یلوصا هعرف

 یشرب یکی بد تالو صا نالواهدزب یدع* نام

 ۰ یدبا
 راق» یانما هدنایم را رفت ندبت هرکس

 .زوک هدنف

 یروساوا یلنقیلد نایکود شاي قوچرب ندو
* 

 تردا بول وا رداب هسروا وا
 قرف ندءو دم يد

 ۰ رولنکود را-ُماب قوجرب ندرتزوک . ردزآكي

 * رولیکود نوچا ردپ ۰ رولیکود نوا هدلاو

 کود نوا شادرقرت شادنرق
 لا طف ۰ رول

 " روات ودنوعگا رایلقووای یغوج

 كب قرف ندنرکیدکی كرانلم هدنلاسم لکوک

 ندرازف یکیدوب رب ار ییناقیلدره هدرابوک ۰ ردزآ

 . زفوا + ردگیمدبا جو هن ركيد ییسب رب هتبلا

 یعیداشاب یبک شادنرفزف شاهنرق نکیا ثچ وک هلا



 ی
 وے بولوا فیطل هل و لزوک هو ی 1 9

 هرظنعر هل وش هاشاعراظنا هسنارولنل و ەدنعقوم

 «رونب روک هلو هسیارولنلوب هدنفرط وب رد ضرع ۱
 یدلو و اعقاو ۰ زکچ هیهشپ رک هئاغ رعت یک
 ندرلپسش نرب ویشاچ هدای زالا هرلنامور تاغب روت

 دوسخاب و یلمروک نیعلایأر یلحم رب ررحم هدهسیا ۱
 یل وا هللا یعبتن و یتیفدن را" راهطب رخراذالپ
 ردنتهنار, وصت یهدلو_ وب هکییاط ېک شهدوک
 هلب وا هسیاهدلاع یغبدغل وب راطرشوب «نوسلپ هوا
 ید كن هارعاش تار وصت نالیدا ندرب زا
 ِ سم هلوا یبا

 یدر هدنمسا تیلاصراوغرغ هدنسهب رقیر»رپ
 ردق هنره تبلاص نهې یردب کیداراو یناق
 نالوا نەم دع وات هد هسیدا مدارب زجاموراتخا

 ید یفلطس ا

 ا كجهاد ر ندشنهیدلوا ىق

 ۰ ید شامهراتروف نده کا

 یلودره نام كن ؛وروا :دنوک یکن وتو +



 كنه راو
 ی

  ندقس ۳

مرائرات رمح ین ه کج یاسا ومدن
 ٠ نایاشهضرع ه

Rl 
و فو ج رغ

 ۱ ندسغیدل

 8 ةطقل یھ ص ی

 + رویلپاراذک هد ا رَ  نمهعقو 2 ی

دت یر هدايا ن
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 قوچزآ افلطم كرلندبا تورث باستکا ندنفیدل وا

 دن راکج هل هلو الان هلا طااس ور ىقجەرازقىرازوب

 ۰ یدبا ش٤ا

 ر كالود رب شمک هلا یو ربع هکر دف و

 روبعهر و لاّعحا تا یانش هنتس اق تاابقا

 هژکیلب كنك یغلدل وا یرغوطردقە ت ا * یدیا

 ربح ر 1 ا اهدرب ندا ار . ز ۰ یدقبح هنادیم

 ۰ یدنیک یدناب یدآ كن رو ذس راکب قالراب



  êنمرلامد هبا كدا یزوبتا منو ۳

  eروتک هدوجو هلبفرصكما ردقوب زس ۰ یدنلوآ .
 ردقن ۰ هزکشج هرجا ندلا یافر باب ها ر

 نما هدزم همجهبرجافندلای ورثو م ؟یدروع

 یمج ناربتاب یه تور و
 ه دظفاحم ین هبا تور و هسیا زاوا ج یفان

îردشنوا یبحاص هب رج ردق ج هلواردنقم 3  » 

 E 2 یان ۳
 .ونوا هل راشاپ زوک ید اا بورفاچ ییسهدلاو ۱ كنان هدنسهغفد یھکیا هرکض-ندفد وقوا هلتح 1 ۳

 تورث هره هدهسیدبا رايا م کج نکی هبنار تورا ید هدنلام تبندم عفا ولا اشا م ا

۱۳ 

atهلا هرک ص ندرل:ک الف وب  

 ` لاکهفد كليا ی وتکم و یسانش یلاوز

 تا كب هدتدن دم اع نال وا رور عج قازا + 3

N * ¬ 
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 نوت ی 4 2 3
  ندکدلبا تدوم هلوباتسا یقاطكب رابج

 هر یمانشیرومآم هت و هس ور, هرکصنوک شب نوا
 هدندحآ یی ونکموب ۰ ىدا شمردنوک بوتکم رب
 یساصما 6 قان D لواب لوا ا زوک نوسان سس

 ۰ یدوفوا ی و٥ هلا لا | لاک بوشیلیا

 . یدیاشازاب هدنروص وش توکم

 : یدنفای هانس مزا زف »

 نکیا هد کم اهذ هدف توادو تای دلم
 "ةدامو "الف هعفد وب یس دے كلانا زکیدتا
 رات هد الا توادب نس ۰ رد-.ةغل وا حاتتنسا
 رب هدکب زوب تریغ زککیدرتشوک ار زا * زکیدلوا
 . ردهداعلاقوفتریغرب یفج همه ردا هارو کک

 لداعء هزکفل راحت و رس هدنلام تددم ید نب ۱
 هلزس هب نوجا قعازف یارامتح رب كج هلس هل وا
 یدل وا حاتحم هأرحرب كح هل دکل داعم هزکتریغ
 ارل كب یدب نوا هدنمهاس تأرج وا و ۰ مدروک
 هدیتکم ایاه ۰ مدنآ یاد ه هرګ وسا هلبا دوقن
 یک لصاح یتسوزرآ هریک زه كەح بانج نکیا
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 ناکم لمن ههعور هجایافا شعابص ا ۹

 .هالک | هرانانلو رماح هد لا نس وبشا ییکیدلدا

 هدنس هنن هدا نم وب ندا ماود نوک یکا قر

 یرادض شعا ضبفو ذخا یتلدب كنایشا لیمکت

 ۰ شمک ییاربل كی جوا
 ندزقت 4 هعور یفاط كل رابچ اهد هکوبلاح

 .راتعاهبا نوید هب وسن كن ینا یرندلوا یآرب

 هلتلانک كنب راضعب ندولناو هناوذ یفیدنازف ین را
 سالا كز بليا تعجایم هرعدآ قور, رکید
 ًادقن ادعام ندنا_هرابم یک یقاط نونلاو شوک و
 بی رف هاري كی نوا ید هلئروص تاضارفتسا
 دی هدنمان كکب راسبطادبع یردب ناف رو ر,

 ۰ شمر دنیا
 قاشوا یکیا ,نالف هدفانوف راتبانچوب رلاذروب

 قتلاذر هص ور, یک یفیدنلوا رابخا هکب ندنفرط
 رادربخ ندلاح هن رزوا یسلوا میخ هدلوساتسا

 زولقجالا نایلبا تعجام هغعانوفیب ردب قره4وا

 ردرلشعالاکا یب رال نالف ناصقن كنه اک ید
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 یدنفا ماخ ترصن یماخ كلوب و ییفیدلوا
 ترابعند « قجاصلذ » هدیناونع هدا لکد
 یرلتدنالک ۱ ییفیدنلو ترابءندنیاکهزان وشنانلو
 ردقوای هیر مادام یم ترصن یکب رابج نامز
 شلوا راچود رلنوب هک ی دورو تریسحر, شدم
 نکح هلکمزالیمکلوک ی الغا ه هیلب یرافدنل و
 ۰ رلیدلاقزجام ندنبیمن هل

 ءارک و ندیسانش رک كب رابخادیع هرات
 هدنرلیدنک و ل رهبلیدرارذع وارد كند رات هه ۆك
 دهارک ا و تزع یراکدروک تدم یراذدل وا رفاسم

 . یدششاتهدوع هلوبناتساكرەدباراركشنەليسەداي ز
 قلوا هان هدسلاور ییسیدن؟ یمەدلاو كنان
 هلودنانسا ندنکیدردتا لوبق ه یماسنش هرزوا
 شلاق هدندزت یمانش هداروا بوعا لوبق قدوع
 ۰ یدیا

 هب رک د اک هلوتاشما قاط ك رایخادیع
 یدنفا كب یان یروینس راکب قالراب  رانوسروک
 دا راوهت ردا هراب هدا قانوف یراترصح

 >3 ی نما اب

e 



 یو كنا_عاذ ۳ كچ 2 ا 1

 یا ر هدلاصسح یراتدالشاب ازەر و دا شاپ و یس هج وزیکیا كنانوملا موحرم هرزوا قوا 2

 هتابدوعسو تبهار یدنواد ام كنرکید
 لغوا هدسنلاع تا رهش تك ر وایرکیدو هظرخ

 تجرع هتافسو تک الف ینیدلواراجود ندنزو
 ندکدشا وک ءاک بوسخالغا اک نامزییخر هلبا

 هیدسنفا كب رابج رک یلاوحا قبا هرکص
 ۰ رلیدرب ورارق هفعالک | هب زف رکو

 تسوفیژارت طاقف ۰ یمایدموف تشبا هتشیا ۱

 كنان تقو رب رار وش منا ولاق قرهتالک |
 هل ی هح یعامهلوا ردتغ هبهرادا نسح هد هدا

 هنلا كنب انے ییعب كناب راو لها لصا یدمش

 تاک)تنفح ك۔۔دنفا ك داماد یمانشو ییکیدک

 هادم نامزو یتمج جا وک مه عجافمه نالینید
 :ینغذکرس كالغوا یمهدلاو كنناث ۰یدقنج

 | ٠ لصا نوجا رارو نومروط هلب و قلوا یرظا
 یادش هدوا هسیارولک مزال قغارا روتنع

 مر مس ی
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 E ا یرلما ره رردنوک ما رب هان رهررپ و

 رولاقرصعم هنمارک او تزع بابسا كنم رارفایم

 یهددلوایسهحوز یدندایمانش كن داقوب ۰ یدیا

 نالنهجح ر هدست هد وروک یدنفا عاح ترسصن

 ۰ یدعا غیرد املا كج ەل هلی دیا هنمرح یرظاب

 یدنعح هکر ییغیدل وا هب یلامرابک اّهلذ یالاوز

 رهیلاحره ۰ نوسلیهدبا ربدقن ییسهجرد كناءنلا

 قلوا تاهلاو تعرجر هنسدنک دععح یروط

 ۰ یدبآرر دن راهعفد رد ر ایف ول رها قلت هرز وا

 ۰ رایدلدا زازعا رار هم نوک یکیانوک رب

 نوا رلنوک هدایزاهد هکلبو یحدردو یعچوا
 رفتیم مار( بایتسا هدنلراشنا كساب جد
 ز رویاوا و الصا هنسدنک ررفاسم ندشدلرا

 كن راتمضح یدنفا كيداماد الاح ران وب هد هس دیا

 یتنالف یتب رلط و٤ا یتی رلنو-طرف ینب رلهناکلام
 بوشن داماد ید ینوک یصچوا رار هلعمارا

 هکمام دبا مک یی راتو ون« مدع هک و روک ییکی دم هلک

 * راددزاٌهای
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 كشياو» و ۰ یدکچ هفرطر_ ییه-وک هر برو 9
 لاک ا کوص هدتبا ربص راو یقلشاک اب ر هدنجما ۱

 ۰ یالیانیئسن ینیرح بذ < چ
 زوق ۰ ید لزود هلو رارکت نوک ی هنا

 ,زسبداكنابهک كب زاب ادبع نالواشءاقبک بضخ
 هنصادلاو كنداماد لرکو هن زف درک ند ثکل

 كس » ترصن یلربک ۰ یدروبلپا تیک

 ند ر ییسیکیا كرلنان هد نو اک یرلتمضح یدنفا
 هدلاحیکیدنا قاضشورفهرفط هد « ممر دتا درط

 هلرهروکمولوا كي هدن آ ر یسهدلاوناق یللاوز

 ۰ یدیارویب هلی ییکجهید هل و یتکجمدیآ هل
 یهدنلاح قلزف ۰ ریدراو هنکاتفن كنيمان

 ازهاذ نالوا شعرآ اهدناق ر هل لاح نیاک یتفاتطا
 ید ردقوا ۰ دليا باتش هلابقتسا ینزارفاس

 یس هت روما هک دیا شالوا نیداقرب رده ردقوا
 یتب ردب ناق هل یش هدلاو ه هدنص وصخ هرادآ

 سصاوا یدنک یروما لکت كنهاخ بوسیهروا
 صا رب هنداق ره ۰یدا رونلوا تیر هلناراشا و ,



 ی RRS ر 1 ۷ رک پ تا را سی

۶۰۱۸۵۹۵ 
 زمکیدسلب نالسف كب داماد مر بت راتخحم

 یعهجاوسخ لمع مرز ۰ مه هه + هد قو

 . ندنفهدنوا نمدنفا زکوب ادعام ندیدنفا یسانش

 7 فر رحه یکدردلچ نس د رایج
 .روذ ل راتګ هس وک هل راهب رض كسر د یسانش

 كيد هدهسیدلک هنس هجردی» ریڈ یی راکک هف
 رأتهدراهجرد ىح هم هنلوا عام قارا هس وک لشاب
 : هکی دید اناوج هن زوم لو ص رابح ندنغد دل وا

 اما شەرداج نمراضمب هدنیعجوش هللاو 7-7
 ۰ مرویهلی هدن ییفیدل وامک

 ندموشراق يلاق » یدنلیضع دنس لرم
 ب وشی اقهد رظ یی راتح هنس وک هد« زم.ددا لةم
 هب یمانش هلی دح هداب زاهد هس همت فد رخ
 : کی دید

 وس هعداماد اب كارد ادرط یا رح وباب —
 رب هدراتح هسوک ! مرردتا درطهد یس هد مرات
 نادیم هنسهدایز اهد كنلاذر یادم طعف * ههنهخ



  ندهیوع تالصاح یروا بوس و

 ؟ ی رخ مو 7 یر وا - وابچ

 "ا هروک کیپ اشیا كمداماد بریا

e ۳۰ مروشیلاج هنس هجردیا ادف  

  لطاب لصن رات هسوک نابلکید یرزو-و (

 هےوک هجوق طف ۰ رداح رک هسپاردبا بما و
 : هکیدبد یدالطاب تیاهن 1 ۱

  زک ها روس یہا زکر ویدا ا
 كکن رال ادب یمەلایدا یب روط كفار

 : کی دید قرهناجیب رلذاف یدقیص یناج
 9 هم طا لصف ۳ 4 + 3

 ۰۰ ? هدزکم رویدنالف كب داماد ران 9

 مروی دا یاطخ ب نایج,

 3 زار نو ۱ ناجرخ ی

  یهفیطا زب ! یدنفا ك ! یدنفا كب ےس



 2 تک 3 رک یرهلبقای اشنا ماشفاوا هسیا ه ره
 2 2 نالوا ىلا نه هتعارز رک ص ندک دلحا رل ءوهڏ

 ییمانش یر ظا فكاف و>- كَ داماد ك واټ ,طادیع

 ید ر نداد ا a اهلط» هلا 2

 0 2 تلشیداماد رب یرلکدرب و قانو-

 رات هس وک ۰ یدروص ی فر دل وب ب و» ۳1 هدنلواد

 قوه: له اب هغمالاشاش هد « 14 داماد لصن ها 2
 هکر رابط ادیع هل رهرود یراتح اكسر یاس

 : .هکی دید ابا وج

 هند ود یناک لتفج هرکیداماد ! مدنفا --
 ۵] رم نم كنهر وه یارف ی” ارو ام رک, زونه

 2 رد مام رھ

 هدبرز وا یک )نهج كمداماد رف رخ رابح ۱

 ۶ زکسزم یو ع رظاب
 ۰ مدنفا توا ی یمانس

 ھت قو رو و ییا هزس مداماد رابح

 9 کسر ولآ یدصح ندنالوصح



 ۳۵+5 و
 تعاس ترد نوا ردقهکلتفج ارز یار

 انے هدهسنا رولب هل راو لرد ههانع رم ًایداقم

 هلو یراب نوعا یهامرو یرارفا-سه یدنفا یس

 ۰ یدیا شا بیت رت قان وقر
 یراییرارفاسف یمااش هحوق* رایدراو »اروا

 د عز نوجا یءامروناب هدنرلهلاخ یل-؛ وک بارش
 یبارب و شری اب تابام لزاوک ندرفارپ اب یک
 یس ادلاو نات یتا ئدیا شعر دازکر رداچ هد
 را هنلشربب« كرەرو:ک هاروا هلراداقیلبوک جاقرب

 ید لاکا یبیزاونناممم بابا هل رلکع العا

 * یدیآشهریدت |

 هدیک هنفوذ هساوا كيك ره ىلح قالو وبا
 هب و كب رابخادبع هلج زا هد هسا راکرد یکج

 ترصآهدهسب اش الغوخكي ندقلناههمر هنایودب
 یلاچ لردبا شحوت نداشاموب هینرت مادام هلبا مناخ

 هدننسوا قات شلرس هلن رزوا ملکو دلا یب رج

 ینعم از وته هن کج هلی هل رو لصن كنك رب
 ۰ رایدا هدکنامهرو
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 هاب رلرحا كنا سک رھ ازکهسفاب ۰ردیال وا یرظان
 رو دا تعاطا

 :هک ی دیا رود یدنفا ماخ ترمصن لباقم کوب

 .ویلیم هکنوح «ردلمالوا ون وع رظا بس

 رظان یی وک ارب هل و هک الماو یضارا هجرلت
 نق لا هیاروش هسلوا هسلواوب 7 یعرولی هلوا
 ۰ رواب هلوا یسایهک تاکاتفحر نالوا

 شاروت هنن رایدنک نداق یکیا ادعام ندنو

 . وا ید نون« ندنرب هفچرب یی وک یلباب كت نالوا

 الط: كن روینیم راکب قالراب «یدبا راروسیم

 سب هدهسیا مزال قوم یراودنال یرااپ روتق و
 .رینک هید رانو غلاب رخهدل وب رب هحنوزوا رانا یللب
 تدح اندام هنسا مک تالتفح رار هل امان هنکیدم

 ناق كن رلیدنفا 7 اب هل وا ۰ ىدا رارویدیا ېد

 - روت یرلهبرع لزوک لا هدنوساک یعرح یر

 یجرول وا قارمس هظحالم كوم ندنو 1 نوم

 یغیدلوا شاة نکریا حایضر ندهیناد»

 ' مزال كلر و قانوق هدلو یراب ماشقا وا هلهجو



 هوا ۷ ردیف رشت هر دود . زر ۹
 كن رلت رب دخ ىدنفا كى داماد هلیبسع د« اهدا ماو

 نالا یمهمش كيم هیوا یر < تاكا |

 قرهنلوا نی. ده هل راشفلآ لکت كنیلذافیدو 39

 ۰رایدلزودهلوپ 4

 شءروک لوا هنس یتلا ندنوب یمانش هجو
 ندنفیدلوا شمامریدشکد ,زونه ننفایف رةق

 ثمدآ نانلوب هدنفایف رب یودب منو یندم می هلی و

 .ارف صوصخاب و هنسلوا شروک هی رو ماه.

 ترصن هلبآ هیت مادام هنسفاو شاركوا هجری

 -ارف نو يلع ان ؛ژرر و یلاتحا بقا ما
 ی قالوق یسانش هجقدشنوق هجم 3

 5-۸ جاقر ناپ راچ هدنروصرب انف كهنفالوت 3
 هکءا لصاح نیش یکی رک هلاوحا قتیاح
 : هک یدبا روید هیر مادام ام * یدبا شم

 یاکاتنچ ءلزکهجوق اقلطم ین لدو سا

 dê ا ا 3

 و - 7

 رم
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 داماد هلزروا ورکید هرکص نوک یکی یک
 ییفردل وا ق یو : ید كند راترمصضح یدنفآ

 هنرت مادام نانلوب ندن :سالقع مات لا كاع وش

 ۰ یدیارلشا وا ع. رسم یمهلج هح دنا نایمرد

 كاا هدن راقدراو: 4 هیادم عقا وا ق

 ییفلخ ی م هللا یس انش یراک دنا نظ ندنناک دم
 نوازکس یرلبلیو ک اط ر هدنسادنام و وق رات هس و و
 زو وا یرکی نوع ایشاویت | كن یتلا شبوهرع
 یرانا 2طا هح روک شاک هلابقتسا هب هینادم هلیارطاق
 نالبکح ندنفرط قا اس هاب یک یییدنرآ

 یکم رکص ندنوک حوا هدا بول ب ضر مدرث و ینارغلت ۱
 ر اتاذ ریجاسالک | یک هشت قد كنا هلرواو

 شعالز و ج نیک کج رب نالوا تراطشو قوس

 ۰ یدنا

 یدنفا كم داماد هدیولاق هد هب ادم نوک وا
 نون و ین دقو یم کم هاکب یی رات مح
 هدنربذدالشای هبهرک اذع یکج هک مزال یکاز
 . مدنفا تجاح هن هکم هلکبهداروب »یانفا یمانتش
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 یتفج هاب رلک)چزکو کیک یمهلوف هطلغ نوا
 . یدیارولک | هتراذشو قولاک

 ی هلبا 3 یراکشو دص قلاب هسیا مان ترمن

 مادام نغج هلوا یلقوذ اهد یعهلیا هطلوا هسقوب

 !برابناما » هن رزوا راب اوچ یفیدلا بوروص ند هر

 م روبف م روق رانو, وقت وط یرلقلاب ېک شوک " 1

 یلدعا | هل كا ری یتب راشباره * بونارویق

 رونب وس هب یسهریدلچ نددعناهد هد « ردیش
 ۰ یدبآ ٠

 رو رواو ۰ یدهرون یشپاواردرب یا
 یردب ناف هدلاح یکدنود یئور یار بول آ ۱

 هرواو زونه كنببان# تسعاجراعو ی-هجوزو
E۰ یدیا رلشمام هبالک | ییهیدل وا شمالک  

 وواو كیدنفا كب هدکدنلک هنماذخ را ي
 قارم قسجچراب ر لردیا قة یکیدم# شیب
 ۰۰۰۰1 ندناکدب یءدهسور هدهسیدل وا بجوع 3

 ندنسهاکعا هسبادم هلبا را4 رعرلت آ یرنوچرب 3

 یفیدلوا یراهولمماتاذ یراةج هباوش رات ییب رایدنک

 ا

1 
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 . هفیرعت هکر ادنرب هیتر هدنغانوق كب رابطادرع

 -رارنو لوک ه-ور | رایلخ هدا ترمن رغیص

 هرادطل وا راغآ ترش تبا نوجا ینوط یقلاب هدن
 ره بونلوا لاکا یمزاول هک | ردق 4 ه راو

 را هن.ص هساک مزال یتازاب رلایلخ نالیدبا هدنةح ی ر

 *یدبآ رردل وط
 هیادم لج اء ینوک هبنشص» ر تبارن

 هیقابتم مزاول ضعب هسسیا یی ۰ رلیدنیب هن روباو
 كنيت ان طعف ۰ يدیا شام هاک هروداو زونه نوڪا "

 7 یم روایهدیا لالخا ییتراسطش كاج فا

 كنسيلاها هسورب هنسهدلاو كندا كب رابخا دبع

 هسفو یسر وک ړیکراب اب و رغص هدتعارز نما

 راروص ید راکدلیا لامعتسا یی“ ہر وک نیجرکوک

 ءاروازةج ددا نایج-آ رلفاص یی راهکج ند:ساب و

 ًافد یفید#ا هرب وک هراالرت ادعامندلات سوب هدرا

 هل رهل وک هار هه:هذ تب رابط ادع ےیل ىس النا

 رکو ک دج راکی یراکد رد شاب كاب رلیحشفبچ رص
 كمرد ھت د هدنراکلتفج كن داماد یک راج

ISLS 
۳۳ 

29 ۳ 



 عماو تبا هدف ط جو دعا زا زوادح 

 هتوایس» راف رط وا هل دسنم وا :و ییغج هلالالما یر

 یب وز كنس هربشم یکو ا یدنک ۰ ید ردا یکمهلک
 ندن_فردل وا تبارف ,تیرهص هدر را هلیبسحقاوا 3

Fg: :ناقنوجحما كماقلا بووک یشادنرف هدنحایس هل  

 نک اقرب لابقتس الاب ندنس هاکسا هیادف ا یاد ۱

DYوب هدندیها یکج,دیا ید رفاسم «دنکلتفح ی . 

 هرادا ناسلر هب و« د وتکمو ۰یدنالکا ۳
 شعب ندک وک كنیم هقینطایف یانسش کیدلیا
 تعان۶ هنفردنلو شاوا لث# ا

 كتنا لابقتسا نسح ییابلیافربرابک هلپ و ۵ زده.
 PRET تداء-و فرشر ید هی سادنک

 نسح یتعهلاع هداوج یغیدزاب هب ین و یدنانیا
 نمأت هلفارطا کج هبا روصت السا لابا |
 ناب |

* DL ا ٩۵54۶ 

۱ 

ET :هدا  
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e 9 ۰ 
 و n هدأ یباوج یعادنوا یی ر هل وا

 بیذکت هل ینیردپ ناق هداب وب" یروط كن
 ه ینا بوسیفانا هکب رایج سکره ندنکیالیا
 هدام کرا ردي نئاقهلبا دامادس ره * راد دیا هدععاسا

 رغاظ زکلان هدلاح یدل وا فاو هن یعدبط داضت یک

 مدرکح نکیدلبتةیتحرتس كکب رابنادیعا رظن هلاح

 7 یجروزاوا روم
 موج ها ماود هدر ااح وب رد یا یا شب ات

 هژرک هم ک یکیدسانا مات e یی دوس و زامتعا هدد

 انا ید هدی ذ زر یه ه->وز کرک و راب ناق

 یساوا روی رب الام هب اک *یطارا هد ۵ بس و رب

 ۰ یدیا شمامرو:؟ لاخ الصإ هد روطع

 رارف هن راب ر ییدارا یهدهسورپ تیام

 را هناردارب ثیاف ه یدنفا یمانش یان ۰ یدار و

 ۱ ذل واداماد همدآرب کلام هران و اره ب وزا بوتکع

 رتیکح ولفع بوبالک ۱ یاههامو اددیتراو نده

 یردد نئاق هلذح ندننیدالشاب هتک رح یقیفو ًاعطق

 قرهاص ینس هیلک "یطارا یییدل وا فام 7



 و
 مروپ دا له أتهتشیا هر هن روک لغوا رب عبط تیغ هنس 73

 كذدرح ر یحاص ون ویلیم + مدلا همشاپ یل قترا
 نالفءدلا عاتتالب یعهدلاوهد « مروبلا ییب زق

 . وصوب ۰ یدناصاهد ییردف یعبر ج وا تاک الما
 ینیراج ر و نوت هبا ریل كي جاقرب یکید روپ ھالا
 ر ندنیکب هدندز یراناد هلردیا 4 وصت ةد
 ۰ یدلبا ادب راتعا

 هنارابک و هلالفام ردق وا هلپس هيم دقن نالف هدلا

 هجاودزا یکیدلبا دع و یدلشابهکمروچآ نامزرب
 یکب رابطادیع هکیدتا تاا هد رهچردوا یتفایل
 ندنکلامهدامادرب باثصا اور دقو یهفاک لر لناناط

 . ریدلبا تعرابسم هکبربت یییدنک ییالوط
 كيرا-بج ءروک هتفیدلوا میاش هند سکره

 ییداماد تح شالا هلاحا همداماد یی روما نوت

 اب رف شروط مجرم هناغوآ یدن؟ لصا
 ۰ شیکچدب) نییعت رظان هنک الما یکهدرمص»

 عج در ربخوب یرابهعب ندرلتسود اقاو
 ونه كربدا لاوس ندیکب یتب رلفدلوا بول وا

 تن 0 :
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 هرامدارابک ردفو 7 وویلواه اکب لصف - .

 /⁄ ۹ عهلوایایذر وه ران

 - 4.۰ راقیح سم مروع د تفوره اک بد

 * معدرح ر شهزب ند اجر نتاذ ۰ مزلسلا و كرمعدح

 ندقدل وا قح هبق هعیدنک هدیه ۰ مرایف هعدنک هللاب

 ادخ ۰ ماغارب مدآ خاص هدنصا قانوف وش هرکص

 ههزاعبجسس هدب ینو . ررونک یهدوکناق ےاع

 ۱ : بول یا مدام
 العا تب یرلشیا یھتج هب اب یاس ناو لای

 هد مل هديا هباکح زار ییتامدعم هله ۰ یدارویلم

 ۰ زکروک
 ۰, یدیاب باجر نامز یعیدلیا مایف هلهأت

 هاب وش یغلو راهراب رب هدجوآ هدلا قرهلواد قن

 هکوبلاح -یدروک یتیغیدلوا جروب هدزارب نوهروط
 : یدنک هدزارب هدک الما یکهدنسهدهع كنسهدلا و

 ۰ یدتا مای هعماص یرلن و ندنءددل وا ی صو

 5 نوای رادصح كنلع وا هکقود دقن هدهدلا و

 - هدلاو هرزوا قلوا صوصخح هامزوا هبا یا



 یافح ین کن دنکیالی قفل هلن ین اش یا ۹ ۱
 د هد ندا رسا یکعا رادربخ ندلاوحا

 ؟ وا یهود وقى اود هلا رددم وارد وارد
 « یدبارویمهچا هلی ییزخا ندنف#

 له مادام هن راوزرا كندنفا ماخترصن "
JEهوز راو کولا ؛ ردراکر د یکجا لا  

 كتىداماد ۰ ییداشاعالا نداد كن رابح رال

 یکااهورضح كناسەر بوروک ییسیضارا 1
 هنفرزآ قو-4 و جر وه زااباو یادنشب كتفرط
 یدرویتسیا عا نبعتییفیدل وا یوحالص

 ندنکیدم ر دشکد یی روطوش راقهراغلک: و یا
 یکج هی هل دیک ههعور ردف ه وک جا رب نامه و ۱ ِ
 كا هاك رو ىسەدلا یالاوز ندنکیدتا دعو ا

 بوکج هفرطر ییلغوا ره زوا هد هرم 5
29 
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 و دنامدا یییدلا امول..د نر رص نی را هل سیو

 كا هل رطل یفلنابوچ یکم و
 ۰ رولی هشالزوا لصنهلبا تینا نابم

 مادامیدوا هسا رونارا تیعجر ی و
 کت هلا هیت

 كی را! ادبع زکلای بولوا تیعچ یهدنسهرا
 ی ۳ ۶[ کل یچو دل كتا لکد

 ۰ یدیا روایباص

 ی دنفاغاح ترصن ید نامز زار ندهرا
 یهدناخاد ییالو راکدنوادخ كنس هح وو الط

 یمیدنک یردوسو كمر و تحایسرپ هن_سرضا را
 هدراریاح بو رب شود یمزدنک یراشع بوغاص

 والادنسص هدرلوک هدرلهرد رله رع راد 1 هدزارف

 ینس هج وق هلو وزرا كزلک | بوزک هلبا رطوبتساو
۱ 

 هلو ی ااو ناق یالاوز ۰ ۰ یدزلتشاب
e) 

 لب ڭا و» یلاع مو مع رلط و نیس رال دم

 هدلاح یکید- و یفددلوآ رات شد فوم

 هجوف ر اغا طالخا ر هدنلا كنلفوا هبسیا



4۷ 
 شفترکت هرهآ هلمجو زمغیدلوا شعد جد هوا
 هدهسیدآ هجوئر هدنروصكج هلبد شاوب یتغارق
 لاحرد ییهبدلوا دامادر قفاومهدنوجما ردب ناق

 ۰ رللا هتفد رظن

 ندارط ینامز رلنلوک هدرص كب رابخادبع
 شاللاص جاپ رق هنسهقرآ را حال و ندامدق

 لزغاو هک هماهفنارفالا بولوا ندردبقسم

 هلداع هویغبدءالک | یشر ج۳ ندنرا روا كه ابشوآ

 یهیفرمش « لک هدهبوطییبراولاش لک« د هلپوح زق
 هن زق هدلاح یفیدسهلا قوذ ندوای هخدفلاچ
 یتیسیدن؟ هلی داماد مدآر نایهردنکب یتسیدنک هلی

 : رولب هردنکب لصف

 كرك | قوعو لوف هدرص+ ك رابطادبع
 لو+ لا نم اهن ییمانغو یمبدل وا نکنز

 ئام 4 یضاراقوج ر قرهلوا یلهورب شو

 زودنوک هضک .دلاح ینیدنلوب ترابع ندنسلوا
 هرولوصح هلرک ات هم هلیکر ب یهیضارا هسورپ
 قوتح لع هدسراپ تاذ وب نایاب ثحم ندا



 ا
 ۰ رولي روک موزلهکلدیا دعرنو ینادبع

 هدسل وب ه هرکص ندننوک ود یوک كني تاک

 هدنامز ردقەن یجرو اید زو زکصو ییفیدشلاج

 مه صوصخاب و یسهجوز هل ردن و ییکیدهدوا

 راتګ یییداق نالوا یسانا یوا مهو یسهدلاو ناق

 لرصفت هدارو خون رفت 4 نوا كعا

 یکیدلیا ذاما هنا دامس هنسددنک ار ز «زکجهبعا

 تالذچرب هداروا نکیا قوی یب زاق یلیکیدرب هدلحم
 یت و٥ تافد ق یهدنسهد رم كمر ونک هدوجو

 هیطارا عساوقترا هنب رزوا زمغلعل وا شا هباکح
 هد و هن كنيسانش نالوا لا ه هنامرس اک و
 هلرصفت ییکیدلیا تربغ فرص هروما "هرادا نبح

 ۰ زلاق حاتحا

 باج یرغفد رظن لصا هجر هدلاح یکیدعت
 یهدنفانوذ كب رابطادرم تیعج نالوا كد
 . ردع

 .دبع یرتضح ینانت یروینس راکوپ قارب
 نوجا یسهجوز اعفاو ۰ یدلوا داماد هک رابطا
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 هد وج وهلي هد هنفهرب ناسنا یرانوکود یبکحاودزا
 عاص ضارةتما هسبا قوب یسهراب ۰ رروذک

 یدنفا >“ یماباب كني انش یکی مانش طق ۰نودلوا
 یراکج .دا لیکشت یا لوب لا یاب را تایدج یک

 :راکدرب و هایمأت ینتدامسو هافربابسا كا وا یکی

 ندزم) دلوا یلاوحا فاسص و كرانا یخدزب و ندن
 ۰ دابا فرص هنامدن:وبشا عقل وب لا كتالبصفت

 هک هلا تاك زا ینآ هتصاک هوکود

 ندک دا روت یشبا هئرا تالاقتا یتعی ۰ زرولیهدا

 ییالوطندن فو مدقم نامز یلبخ كنسهجوز هرکص
 ضب یک زات هسوک مر یدنفا مي نالنراکی

 ییعهدااوو ه یمانش باگ دروس هکوا یطاسو

 هبلطوو شریدتابلط هرزواقلوا هنسیدنک ید
 هدکلتزچ هلفغ و شل سطاح ندلوا اهد تقفاوم

 ۱ یداشغ وابنر ییوک ودیوک ر لزوک

 باما نالبدیا مالا نوا نوکو دو

 نوا كمان ر كاا بنام مارڪ او تر

 ربخ یفردلوا ش,ربدسک كنباو زوک وا سأر شب
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 ی* ر یھ 8 یفید-آ وا شا یل جروب ردذق

 ۶ زکسیمرایا مکح هرزوا قلوا

 شا ز وجوا كب هدمه هدنس هرادا دی

 قرهسنلو یضارا ردق قلا ربا زوی-شب تب یکیا
 دمتاق هبا نح یجد ینب راهصح كنسهدلاوواهاذ
 ا قاعدو هلالفام هخار وط قلا ملال تود
 اریلزو زکس نوا نامرمقر یک یهانش ندیآهدن

 نالیدجرو رد بیش ر, كج هلیکچ یتواسف حروب
 شنا ندنلا ادع ام ندنایفمص زکلای یک یان ندش

 نوعا راناقشلاج یکی مانش ۰ ردیاةروق رلمدا نایلک
 هداروا ۰ ردکع دم نالی آ هب الرت یشنالبدح رو

 قاراک ادفو نوجماكمر و لوصحم قوچقوچ
 ۰ رونلوارابتخا

 « نوک دیوک» ىم هح ول یسالزمابیملا وبشا
 یشرب رزکب هکنرد هنوکود زونه ردق هارو نکیا
 راک :ردرلنوکو د ۰ ردیلما- علوا نعت هنکیدلزوک
 كأ هب یی ههدقتم باسا كنا اماراردال وفكي
 یهدنس-هرا ماخترصن هللا كی یان + ردچوک



SER ۳قد نبش یرغدخ نو هدا یراقات  
 هسیا هدرهرفاشموب ۰ یدیا ررلیا رارکت هرک ضب
 بو ییمانش ینا هدنهءوس لوا مارچ ئات
 : 6یدا رد

 وزرا یکلبلب وک ندقح پانج زمس ردارب ج
 کید لوا لئا هزکیدایم هترشنا + زکیدشا هو 1

 رویلیا وزرا یکیلپ رهش ید ن ۰ مرا كیرت
 هتفالطا رمش هب هروک ةع هلا طب یکیدم* ۰ مدیا
 لا همداع وا هتشيا ۰ رداب وروا رپ نایایش
 ۰ مروإوا

 ۰ ردار مردا كیربت یزمم هد بس
 نكح یدنسم هضف یزوص, كنا

 هدتهباب هدینشالو كمدآرب یک یناش ِ ردم وام

 SES ق او و کو

 | ئیدی زوچ Ep ندرت امد
 ایلزوب زکس كنيمانش هدنسهجتن كن هلماعمو

9 
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 1 فا ندکدر و ییهراب وب ندنکیالب هلوا غلاب
 هلاح یکی دعش یم عفان "هلعاعم نامزوا ید ال زو
 ساق ید هدزوب ندنس هما نام نایلوا سیقم

 .یدبا شعا هوس یناسح ضارعت :الاب هی

 سصن كن هدارو نوعا یدامرو ی نمرات راق

 یمانش هدنس هحتن كنهلءانسهوش زیگیدلیا هیاکح
 7 راح ال ندنک الما یسو» یا ۶ ید نفقا

 همااتبلاپ سدا ز ندنفصن كل هيض را ماسقا یک
 یس هتقشاص ید یسیقاب یک یهیدس ]وا شا كالع

 . دلو شا لاقتنا هنشهدمع تنسهدلا و هللا اهلذ
 هند هرزادادب یدنک یسهفاک توصارا کم ندنه

 نات هددو اسو دوکس رکو هدهعورپ رکو شم
 ندک الءای ک تراش یکددابعرلنامرکد ناکد اح
 ه.فس وا هک 1 = لات الاب دنس او كاسات یقاطر
 هاب راد سس اغارف رک وآ مهر ف رک تل هجوج
 كن اب وایسومیاع راک ۳یغیدلا یتش را نوار و
 یدبا سو ندنلا یماصعا

 عبطلابینات هللا یمانش نکیا رولپ روکراشیا و
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  ۱كج هلبروک نوجا ٹاریم مست هلا ی.هدلاوو یا

 -یمانش ندنفرط یمیدنک كرکو یزف رک هدشیا
 اقع نانلوب هدهسور, یمانش ۰یدا شلبا لیکو یب

 یدنکوكرهبلبا شدبرد یتالکشم یدنسهرادا كر
 هدلاوواضاذ كنبضارا یک درابوکهروک ننام ھت
 كنان هدابوب كرهبلبا چ٣ را یتسهمیابم هنمان یم
 ارا هکیداوا فوم ههداسص» رب هلبوا هلبهدلاو
 ]رک همان یسدلاو هللا اهاذ یمظعا مع. كنبض

 یده-ورب لاغتالاب هدنروص هعبابم رکو هلدا,م
 ۰یدنلوا لر هنسهدلا و هللا یان ید رافع

 بواکه وبناتسا یسانش نوا همههداماءهو طةف

 اتسا هرک اذلابقسیعو ضیرع هلی دنفا +“ یردپ
 بوررهاص هسبا قوب یس# راو یم4 هدلوبن
 -ردتا روبحم هبهلاخ لق هنکلنفچ یدنک یی رد

 دمیابم هدنسجما راتبا یکیدروک اریز ۰ یدیا شم
 كيیکیا هب یمانهرزواقلوا یناءایضارانانلوا

 ع2 بواک مزال كارو, هراب ردق ریل زوب یکیا
 قحنا هال زو ترد كی یکلمام نون كندا
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 هلاوح هن رزوا ردعک یک اق یهزاق یل هفوا

 لكناّعلذ بولوپ هدنسها). داهرفر یییدنک هگدننا
 دنماب اهلذ یشبا ره ۰ رویدنا ییه- هزاق هلرتشع

 قفوم هدنشيا ره هلق شعوب طاف ۰رروت و رالثاب
 ۰ یدیارول وا ید

 یکیا "یدتا تافو یموسم یلاع قل ہرا رب
 مس هدنسه زا ها ذ یزف هلا یلغوا رو یس رات

 -وم هلالءا یاتم ۰ ید. هیح هبآ دم یسهلُمسم تاریم

 وا هدوزرار 2 اد_هام ندلی و هددت ی :دوج

 یفیدل وا A4 سم 4 ك 2 وا 4سا یسهدلاو بوم

 یفج هناص هجراخ كندا ندنفیدنلو شمالک |

 وش نایلیا لیکشت ینغاجوا یسوم ىلا دن كالما

 رویشیلاح دوج هده طه وا یرارادهرصح نوكأ

 ٠ یدبآ

 .انم یکهدنسهرا ها ذ هلا یمانش ردف هبامزوا

 تندمانشو شاوا مری دیهدلا و كناصلذ هوس

 . ندنشدل وا شک هنشوخ كدا یه ادم رود



 زا ات ا

 حاد هاب »فا 2 ۷

 را سیا تریغ و ماود هرکص ندقدلوا رشا ۳9
 2 ا «رکا ارد كورا زسا تن وام هدلو 4 ۳
 ۰ دیا شالا داما نون نییمانش با دو "

 هدنداعس رد یننامز زمنيا ردق یآ یکبار نا بعت یعماق زور رھ یمانش هرکص نه
 ه4وئاتعا طقف كرها رتصح هک زوک ی دز نانلو
 .زوک هددوکس نیز سوم ول

 هن قو نوک یرکب ر, رکید هد.شدوع یک یکید
 .ون انسا ی یدنفا یو یماباب كرءروک «ددوکس
 اعقاو "یدبا رولب هروک ردق هتفه رب یتحا هدل
 دک روک یجهضدر هد هنس هی وایو شا
 یر یرالکوک هد هسا راکرد یراکج هبمەدیا تعانق
 یتیرکیدکی کی دیا شلاق شاوا طوبمردفوا هلی
 قداصو فاصو نایمراقیج ندکوک نآرب ج ۷

 قلا -ردو ین یا تنی کت 3 ۰ یدباكعد زروبا وهدیئاد لاصو ازت 7
| ¢ ۹ 
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 جانم تفخ بودلوا یک یسهرامو یهیکدزوا "

 ترمن كراذعاک هسا هد: سهن زا و. ترد ج هليا

 هد هسالکد یان یروم راکوقار یفوفت هیاح

 ۰ ربا فارتعا لدو ناجزا یماسنش یه ۶+ یلدوکس
 راکسوه هنتسردج هن رام تایشره یسانش

 جور ییولردوا ید تنهنشاعم یک یغتیدلوا

 - اتم یکسا كناهلذ هرکص هصک جاقر هله رها

 ییدنک هنرزوا یسوفوا یرلتب یکیدهللب ندرال

 وأ تب حاقرپ مسنزو یلازو زس هبفاق یل هبفاق ید

 هسروک یتکیدلبا سفن ربج نوجا كانوس بورد

 الغا اندام بویلوک هسیا رانا ۰زکیدا راوک زکیدیا
 لاصو هلب وب رلهتشام و یتشامیکسا ارب + رای دیا هدقم
 .ارد یی رکیدکی یک رلهق-ثاعو یقشاع یکی هدنرامد

 ۳۰ * شا رارالغا بو,عا شوخ

 هسدا راو مدآرب قجهلوا شان یهود یلاع

 وه ولردر سوه دنکلصفچ نکیایسانُش هدوا

 رولیوک و یتتفع یتتربغ كفجوج رار, هاکمامهدیا
 .دنک ید ندنیسع یتشواعهو هجو نسح یکدنچ
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 ۰ رد را شاو ی:را دج ر دلاوحس هرزواقاوا نت و

 لصاح ندنعرح یھکیا كناسوم یلاء زفو
 شهروتع ییشاب شبنوا نامزوا هکر دام نالوا
 ید ندنماما یوک نالوا یل یکدامزرب كنیسانش
 وب ماغ بو وقوا هدنس هج رد مر دنیا منخ زکم
 یلهکرحنو-مما یرات ارف كرلنانرک وا قوفوا هدلو
 هام ن ریش هباداهرف نالوا شلصاب هلایزاب حن
 یم هفاک رل اص یک رب هاو -مض رع مرک لیعاعما

 هد ییدنک بو وقواقر هال هدم هلی تاسعفد
 یتیدادعنسایتقوص هدادعیبم هل صاع كراو
 یداشلا

 شا لیصحت لیمکت ,دیناطاسبتعیبک یاد
 ردیلماخا داعتما ییتبفر هزفرب هدافقوب كغجوجرب
 تیعجب یک رانا دےناندیا لرکش ییهسشب تعجب
 فاص ید هلع صاص#ا نایلیا لیکشت ی هیلایخ

 كب رابج یصاضثا ضمب كرلنامور پولوا فنص
 اسا هاش ید یصاصشا ضببو ماخ ترصن هداز

 برع یراذسهک یفیدلو جیوانکیا رارآ رب كارع
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 نالیئید ادو ۰ نمهلوا سی ها رارناس ید
 یلجانم تسب رس ناشیلپ هنیداق یکیدروک "یی
 هراشداق كران وب هبا رولنتسیا یقءارآ هدرامدآ

 وب ی دام رکاب صاصتخاو تیغر یراکد زس وک
 هدنشیاره یک یسان-ش ۰ ردنرابع ندنلتسودز

 تاابلناق یلد رب تنیط نامرمف نالوا یلفوش یلتشغ
 قوج كب یدعشهلیبسح قوا ند هة تع راآ یمادوص

 هل راداهرف نالوا شود ندنرل-بفر رظن كرل هممک

 »ردا ادیپ تروصرب یک یمادوس رب كرامرک
 ی د عئاو ةةيفح هدسیلناقیلد ترو-ص وب

 یکهاواهلیذیع یسەجرد كنادوسمه ۰ ردشملوا

 لاحرد هرزوا ینیدناوا هاکبح هدنمرانامور یلم
 هدنسهاح كن اسوم لام ارز ! هدردشرآ

 زفجزف كرداماود رد-ةنوک نوا یترفاسم تبدم
 هرارم 2ر نالوا شعار ندنبلف نوناک كنيسانش
 هب وش وا یتلخ هصک ره هک ردیللوب شااشت ۲ هلی
 یک )واو رک 4هرحص) دوهم» هرکص ندفدراو

 اج كن رکیدکی جک یکیا كردیا بئاف یژحوت
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 یرغوط هنسهفرا ید یرکیکو هنرزوا یمهنیس -
 لوا هدایز ندرچاص نالوا شمر, و یالهضلاط ا

 هاموصسروط نالبروک هدنس ههو ع تره كص
 هلا انتها هداب ۲ لا كا رلهاصر 3 و روا 4<ی دیا

 تیم وصعد نا د «دن رام“ رکنالم یراکدلیار وصت
 ۰ سلب با شق قرهوا رهاب و رهاظ ردقو :

 ترابعندنج وکندنشبا قوم وقشعیکی مانش

 نم روک روروک یی هرج رپ ر هل و كلناق درب نانلوب
 یهدنس هد یه لعاثكحو شه هناد هحوا یئروص

 قالخاو لاو "زکسر دا یمداعبتسا یاب ولحم

 یک م ودور, قازا ,نالواشهرا و 4 ورلب | هدفرف هلی رب
 یوم لا كنادوس هروک هن رةق هصن كضاما

 هدرمدآ ندا لافت2ا هلا تایدج یک یمن مو

 شهبچ ندهطروع نوکوب كنيساتش الث ۰ روئلوپ

 هبهجنراو هن رازوکوا تراقا لبا ادب ندیشلپ ر
 یتبګ نالوا دو-جوم» رر رر هدنفح یشره ردق
 یقین وا یی هه تب ندا و و 7

 یی ول یکنامز یکبدروک یزف لزوک ر یک :
 تد
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 هدنسهرمج هک دبا اشا یزد دره هب وط هیم ب وط

 ۰ یدنلوا ادب س یرورّو مما و ردیا تلالد هری

 نالوا ی هدرهاظ تكنوح و تسحج رکو ید هدزو

 مما ر هرزوا ق-اوا ندنرات 1 و مالم فطل لا

 : ۶ یغوسلروک
 هدا تان تراز طعف *یدةلاقندن رب یسانش

 هدرپ + یدک ید-جاف ی ک یفیدقارب یبهدرب تورم

 شاک نادنز نامج د ,یسانش نامز یمزدیارت

 د دتا میت روص نآلاق قاب كلزف هدنلارخ ۰ یا

 لزوک ردقو هدنرع ۰ یدالذای هکم رب دنا هل در

 یدنک یمانش ینفیدلوا شامروک قول مش
 هدرنال وا تابحیدذ یدیاروالیا فا رها همدا

 نوسسروط هلل وش قاوا شءروک لزوک رب هلب وب

 بسا و هلس هدرلتر نالوا قد هکر ظن لصاو

 ن رب و تری هب رظن ۰ یدیا شمامروک ینیطل
 و وڈ یب هر مچ نایلراب لراب لراب هلتحالم رونوا یش

 یعاحوئر هرکص نان هاو لراحاص لاصوت

#۶ ۱ 
 ی و 3
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 اه روکكز وه هم« روا قاب هنس«رمچ ۰ ردجوک هجا
 تایل اندام هسروابفاب هنسوب نب و ۱ موصعم کی

E 
 وا ارزو-هوا شینکوا ! سو !یوپ هل اما

 یلناشب رپ كحابص هکصوصخاب اردص شین

 هنیس ندنفیدلوا روتسم هد كب یمهنیس كزف هلبلاح
 !لکدیشرب جی هرهچاسایف هفلضاب هتوارط یکءد
 یتیم م۵ ضاب مه راا یغبذردلاق بوتوط یبهدرپ
 هن رزوا كناو كالهوک یلالحر هنصهفرآ | بم

 كي یا كئلوف ندنفیدلوا شیک كاز ر زكا
 ۰ زفل وب هدنسب رب كنداق

 یب رازوک كردبا باغ یتبدنکیمانش قلهرآرب
 .وک ش>و و مش ر هناموصع» هدزف * یدرب ویچآ

 هشاا.,ء* یتب زوک لاحرد یما تش هدهسیا یدلر
 شقرآ یتراسج سکعلاب ۰ یدلوا لئاز شخوتوا
 هداب زاهد 4: بوجآ هداب زاهدی هدر رَ یک

 یب رازوک ) یفککربص نوجا یمانش یداونوص

1 



€ 
 * یدابف هدجددایز اهد زآرب یتی راژوک نوچ ا
 هنفیدنلو هد واو شمروک یتدددنک د ندا

 ؛یدباشجا اهدزآر یبهدرپ هلتعانق

 یعییاکشهشعبچ هلا دم یتروص مات تباہ

 ضاب تباف ی7 ك- جوک ینور یراقادود یزفا
 یمن یغیدلوا تروصر یلع وس یلتوارط تیاق

 رويدا نایرج یسهرد وصرانیفرب ندنباق هر وک

 ۰ یدالشاب هکعا سح رلیشر یبک شم

 راشاق.اک هلا قارصرب هناس؛دحهرهج لزوکوب

 لراس ىلتاط یلئاسط اکو رهدا تفدبوناح یب

  هرفاسم نانلو هدقمو وا رءرتسوک نانمطا را وطا

 هدر «یدا هدقمر دنرآ هدایز اهد ینتراسج و راق

 بوایخآیسهدایز ندب رای كەر یدلجهدایز اهد

 رد, ر اد مرح فرط هن وا هک یدالک | یاس

 2:5 ندم ۳ یش یغیدالک | هدایژ اهد ندوب ط»»

 .تیژابع ندشلوا زفر لکد نداق ثكنداق ناقاب هنس

 نم ییشدلوا یزف یموم یلاع لزقو ۰یدیا
 نیم ةد و هدنشاأب حات هدهسالکد جوک كعا

 : تی 1



 ف ۰ یدنادہاف et یم و بقنا ی ۳

 هدهشوک وا .یدلروک ید ینیدلرویفندنسهشوک
 كنيساتش هه: ال راب زوک ۳ لزوکز یراو هرغتیاف ۱ ۷

 لواب لوا ؛ یدلیا مود *ندر !بلخكي هادهذ

 یی رازوک هلی ريد كم -وک ږوب وا یسیدنک 2
 یژفائزوک ناشو قیحآ دص زج هدهسنا یداہق 5

 دن قره وف هاش سه ید رلکب رک ندنعهرآ 1
 *یدبا رویفاب هنس هشوک كلەدر "

 تسوایزوکلزوک ۰یدارووف اهدزآرب هدرب
 . ید هنادبع ج دشا كنرب ندیا دد ندنفرط
 هلنلشالک |یفیدل وا یزوک ن داة زوک لزوک هدلاح وش
 . رای دالشاب هع هقشب هدای ز اهد یرلایلخ كيسان

 یکیدتسیا كمروکه دنیا هل وا یبحاص كزوک طق 2
 اهدزار یبهدرب هلع هاش ۰ یی دا روبه روکی بش 4

 هنادم یتروص یراپ ۰ یدربدلاق هدزآرب یدرب ورق
 كب ةف كنمداق ناب هنسیدنکیمانش هیچ
 ابا وک روا ۰ یا لزوک

f 



 و

> ۱۵۲ ¥ 
 ۱ :نانل وهدن ~ وه را یم وة كنهط وا یعیدل وا شاراب

 ندوب هددسردا رظاب هب هب لود ر هر: یکیا

 راو هرج: رکید هدهج عاص نامز یکیدل ریک

 ش2 اة هللا هدرپ رب هایسو نملاق ندفرطشیط هکی دیا

 وش یمانش هصک یغددناب كلبا هدهطواو ۰ ید
 یعالک | یتفید-اوا یهر فرط هنوا كن هرب

 هرزوا قاجا | ند فرط شیط هرج: نگل « یدت سزا

 ندنعبد)اق هدف رط شط يد رال دنامبوا وا عوض وم

 یکددورط شوط یک یغددم هلوا لباق جا یهر

 یدم هلوا لباق چھ یا )۶ یی هدرب

 طءفو شعاب وا ندوش وا یسانش حایص وا

 یضج هلوا شاک هثشاب ثاسک ره ندبا تالرفاسم

 ب وای وا یهیدنک نی زسععاب وا قاخ هناخ هرزوا
 یرید راب قانآ هد راشسط ندنفج هبءهب وا لا

 روع هغلاق بولازوا هدسنفات ردق هب هما وآ )دم

 ۰ یدنا شاوا

 ساقهتدب NS هدنګایقات ىمانشەجوق

 یی راچ وک ین رلشبا به هلبا قوس هنلحاس ېرې
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 هدام ردد ص نود الاخ یی وا اا ۲

 ۰ یدباشغلو
ha peمکح هلن دقلاک هدنفرط ره كسا وط انا  

 لاع هاش تلرورپ رفاسسو یازاوا*نروس

 یدنفایمانشندنبدل وا راکر د تباه ر چ د كناسوم

 ۰ ردشجبا مارک !لزوک كيە
 رفاسم دنس هاح تكاسو یلاع نوکترد چ وا

 هد دنقح یان هدنسهرا یمانشهبا افا هداننا یفیدلاق

 ندنلیصع كنلغوا افایمو» ۰ یدباشمچ رازوس
 یکیدلباماود هدهسرایدبا هدناوا نو: ك ندلالف .

 امه نادم تون و. یالوقبرف كناسنا هدهراد

 یکیدرب وا ریا نوا هینان و زکسهدبآ هننرحو ندئسم

 ندنردبهن كل تلغوا هلتسانم هراسو ماری هدلاح
 یفیدلوا نون* دج ییالوط ندنستسیا راهواپ

 كنلغوا ةکنور "و تكر «یدبا قاف اا |

 ندقلدالوا یدبا هاب ۰ یدیا روب یلاح لصا

 ۰ ىدا قوب همش هلفجهراو ردق هکعیا درو دژط
 هرزوا قاوا یمه-طوا قلمال س كنیهانشآ ۱

#۴ 
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 ٠ رخ یفیدلواه یعهصلک ا لکو کل صا كنرسانش

 هزکسرانهنب هدکمامکب بون کب «زکروک هد لهر و

 نوچیا كم زتس وک ینآدبم كن هجاکا لکو کوب طة
 : زىلا تفدرظذ عاحرا یرفوطهلوا هنس جاقرب

 ىج کیا كشدورو هنلحاس یرهن ساق تب
 ییفجالر مود نوا شب ییعب ندنعاق یس هنس

 یدنک یسانش هرکص ندک درس ییشیا رک ا

 لردیآ بيتر هده کوب بک رب ندننالوضح
 عن زا دن ناه تو لا هد هما لوک
 اندام هم روک یب یمانش مز یسوم یلاءع ۰ یا

 یاش نالک بوقح ندناطاسبت عمار ز«یدعهناط

 هدنسهرآیانش نالک بوقارب نالا یاب هلا

 ۰ یدا راو قرف ردقرلغاط هجای»ت هجدوجو
 زس همکج هلی هلو ولی وکم نب ! یابی هت شيا »یسانش
 اهد و مدلی هلوا واب وک هدزک هسبدنا شماغنانا

 و اعئاو یسوم یلاع هصید « نبهلوا ید لوک
 2۷04و هدهسناشتا قیدصت یناکءاو لقحا

 بویاوا اشاب كفجوجرب شمروک لیسحتو هب رت
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 لصن قع ندنا هدسبا رولوا یهراب كاس
 امناشوف ا.نیسیک | زا رب ,؟ رها هدایفتما

 رانو 7 یلکد ! ردازابنما نوو ] و ۲

 قاناب وج تلج ۰ ىدا راو هدیسانش یسەفاك

 ریه ال یب رالبک هل كرل ہنر یالوصحم

 ده هننهج دیو بولوا هدهجرد كجهبلیا

 ندنسهعنءاب ورو ین اجو هسورپ العا كنیم 4

 یدننک ناسنا ۰ یدا رد هنشوخ هداز

 بوزک هساارولوا یتاداموف یبحاص كنسیدن؟

 ؟رولوایمناصتن هدنزوزرآ یدنصوصخ كعروب
 ضب یراکفاكنيمانش هد را ةص كج هلب روس رکا

 ترشدیمانش ۰ نم دیا لوب یطن هرانواکا |

 اف ص یب لام هاتسر توهش تا-وهو هنالیذر 3
 كنا ۰یدیا ی الف لکدقوذ و تھام لک د

 سومان ا هاح و تععا وا یش د یکیدنبادعافص

 !ه هوب “روب روما ادارو 4 هسیک اتات اوو
 لک وک .هلیطمش كماجا ثاربا هتک و هصرقا _

 هزم زکقاب + یدیا ترابع ندرایش كچمرردنک

 ی



 و

یا ناي وچ مدآ
ود وک ی ےرھکیا 

 ا یراز
 ١

 ۱ هرس وک بولاق ها اس ناز یکی دیک هدأ

 یەک وا ۰ یدیا قج وجر كاحد توالت

 تفچ هکیدلا اهد قجو-جرب رکید هرزوا قوا

 یراحابص و ماشفاو هکءرود ۍرازوکوا نکیارروس

 - ری الا ككرلناویح هدراروخآ رارب ہلا یھ وک

 نک | اد _ءام ندمدآ چ وا وب ۰ یدلوا رو اط ها

 یعطلهدنوک دنا لو ېک كکود نارخ كم

 بولوپ تدعو یراالرت تیام ۰ یدیارلبا مارذعسا

 | یماسنش هن رزوا یهلانوج یرازوکوا

 تب روبج و موزا هنعار_ سا عشا ثب یگاد ید

 1 ۰ یدروک

 . هلیصفتیص ینسهجرد یتا رابح كنيسانش مزب

 . .هینک یتسهفرا كزوس كەسيا رولوا كج ەشو رک

 کر هدننندعرد نا ب6۴ انو * ريم

 تالایکنز هدنرظن كنا ارب ز ۰ یدیا رویلو هدقلوا "

 هر" یرلنوب و ند لوا تالام هدول قوحرب

 . ۰ یدیا لک د ترابع ندٌوتاب هردا ربا دوخاب و



 به ی.ٍیلاها ره و رول وا ek هرو“ ر زکلاپ "7

 تن هل اب وک هدرا ر نداوصح رمضاح

 یابرا قیتسنانسا هرابا تیافک هنب هبهوظم جاوج
 تالاب« کرد رشا مکح هن رزوا هح تابابج -

 هل ولی وک یرادقم راي ره 2 هدنفرطره كن هند
 یسوف نوسیلم قرف .ردب واب نامش هش راد
 . اها رەغنالاب هل هیصق و راره-2 هدهسنارف نالوا

 بورا شيعت هلالئاب وچ و تعارز هدارف و یسیل
 لافتشا هلبا تام دخ یک یفءاو ی هاو عبانص

 . دلو غااب هنوبلرم زکس نوا یموفن نوکی كراندیا
 كسوفن نویلیم یکیا یمرکی رکید لرهلب روک یب
 هدکلببدیا هما یرلنوب یسهنارورپ یاسم تکرب

 : ردشهلو |
 هنس یتلآ ك غجوچ ر یکی انش هروک هراباسحوب ِ

 .دهنوزآه4یتضوهراآیکیدرینک هادیمه:دابكتهدنالرظ

 . ردیلعادعنیس من تسیاشهدلاحره بوم روکقوچ
 قرهییشاچ هنشاب كن یربند هنس ترد جوا یمانش
 یقیدلا كلبا ۰ یدیا شمالشاب هنمادتس۱ ید مدآ



Li گی 

 منالسیک | هرزوا یاوا لک رب ۰ رداکد سيقف

 . هلسیک شبیمرکپ نامزیکیدرب و یت؟رب قح بانج

 .زون قوواط كتر ۰ را ۵2 ندنهرخ قرهلوا

 ینا و شب نوا. یسهنس كلبا هرولفاب دل
 نالوا شاب هنس یتلا ۰ ریا هلوا زو کیا یس هنس

يادراو هدردنوا ییاسنا رارب هلیسیدنک تاکشارب
 

 شب هدلا یمهنبس یا ار ز ۰ ردشلدبا هبرص

 قې جوا ورب رکیدهدنشابقص ترد رب هدنشاب قع

 ثالیا بوسنلوب ,هوودو كنبا ر یصجوا دنا

 یروخآ كر هولا ديل وتجد رانو بهن راهدلاو

 ۰ ردرلشء ر دناکاےہلع

 قتهدرلپ وک ۰ ردسبتاکو بیڈ ره هدنلاع یوک

 | تمت هسزوک هدنررظن لب رراتیناکر
 . كسب ترد ال هک اهدا ضرع نوجا كلا

 رهدر لیون كب شب یمرکیو هلاخ
 1 هدشسنفا رطا

 هنأح رزو هدنرب ره ندرلنو و هسالو هب زد قرف

3 
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 اب هش ورغ كي یاب زوتوا ًاعچچ یراتمی ھیتبآ و
 کیدا رولوا كعد هاتس> وب ٭ ىدياەدقلوا
 هدنفرظ هنس لا یغبدلوا شەرچک هداج وش یمانش
 هن رزوا یر رب ادعام ندکدردنوک ییسیدنک یدنک

 هدا فرصت ید شو رم كسی رئیل ۲ یونص
 یتافرصت له یج او یحنر اما ۰ ردشلتب
 یه-) هسااقو ناک ءا لصن کا نام راد و
 هكا دعترابع ند آ یتافرصت لا هنس ىھ2او
 رب آتا هن س ثالبا كنيمانش ۰ ردقوپ ناکما ید
 شمروک هد ونکمرب یغیدلوا شهزابهنبردپ یتفیقق و
 ید هرزوا قلوا یتبقفومرا كندنس یا القا
 رظن علم ندهزاس تاب وبحو هرس کل هری ور
 یادنبهلبک یللا زویرد یمانثندنولنمهرخ كنهنسوآ
 .ردلاتفالوب هلبک ناسکس زوبتاا هپ رآ هلیک زویتلا
 ینویقآ هبقشب نواو قوم, هقوا لاا زور كی بو

 یدبا شلتا رابنارد هچهقشب ید .
 ید ییلوصحم كنهنس لوص وش هکزراقزوق
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 هدلاح یعید-شلاح هداروب ردفا س یاب ىلا

 .رویرۈك ىزا ییقفومرلا ر ردقوش نوجا یسانش

 قلوا شورغ كی هدبآ جوارهندنردبیسانش ? زکس
 ماود هدة یتفلجرخ نانلو صصخ هرز وا

 كم ترد یمرکی ہد فرط هلءاک هم ءاا رها

 یکیدلبا هعیاسبم زکالپ هدهبسیا شلآ هراب شورغ

 زواجت یفلغورغ كی یعرکب یرادفم كنیضارا

 قرلوا شاب روع هناك هکاتفچ . ید شٍیا

 تالآ ول هرناسو كروک همزاق نک ود نابص 4 رع

 نوا زوکوا تفج ترد ادعام ندهلیکم تاوداو

 ۔ ازوبزواه* ندیرکی كرانوب و كنا العا سآریکیا

 قا رصقزوقط یچگ ناسکس نوب وق سآرزوب یمیغ

 .زوب ویراوروای بی رق هشبنوا كرانوب هلبا رغنآرب و

 ندنجرک وکو یدسنه كدروا زا قوواط هجر
 یمانش هکیذبا شلوا ادم یمهیلهارویط ترابع

 كنیدوجوم قرهنوط یعوع لصسرب نوا رانوب

 ندن؟یدلیادیف هلمج ول وا هاب رب دن ید رت هت هنس هفاک

 یراق هذاو ینوکی یرلعف كناناویحو تاودا



 كل
۱ 
1 

E 
 ینا فیلد هدنشاب چ وا مرکب یکیا ا هبوا ,
 ناستط هکلب «یدیا روبلدیا قلتهرظن قاوا

 لاکا سه رعت هدص وصخ ره بویاشپ ردف هنشاپ
 هاب جوا یعرکی ندزکسس نوا هرکص ندک دلیا
 ترا واو شغأ تدوع هفماشب رارکت یرفوط

 اردا ضط یتسیناوجو تردفوتوقو هنس هارب
 مدآرب عفت مبراوشموق ونوف رکو هنسیدنک رک
 . ٠/ ردشلوا

 شعا اشنا ىس ەبلوق تاليا كني انش هدر 11
 یلعروکیدع*ینیسا روا هدکدبا لقبک هلع یغیدل وا
 ند  هطوا منکیا هدرلناف تس واۆ تل ۲۰ لا
 .وشرات كنا هلا زکج وار یک یطوف یل هلو ترد

 رب تراسبع ندهفص یلئاجوا كعبوج وك رب هدنرارپ
 هن_ساذح یرلحانج یکیا كنان یراو و قلنا
 بیترت هن رزوا رودخآ هلبا روځآ کیا ل
 وووک تل ذج ر: قج هفوا ترابع ندراقلناوم له |

۱ 

 هت روا هلا ه-طوا یکیاوند-نقنمز زکلای هدنس ۱
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 در و هداب زیگیدابا هاکح یهرتفو ۰ راب دیا

 رک هک یدیا شاالک | ید ندهراس تال صفت

 ۳ تادندنا هدناموف ه هار تابلع نانلوا :

 و هنسددنک یراواب وک بولوا یمانش هدازیدنفا

 یحجوا كنیدورو هارواهسدا یمعا دن هدنروص

 ۰ ردشآ وا ريد یمهنس

 تردندنامز زید لا اشاء یتا ع قروش

 رروک كلداهسلوا شم رارکت ندارو هرکص دنس

 كي یکیدلیاافسا واوراكفرخ نالیجآ تالبا هکلادا

 - دلایلاح هچعبر روم تباخ یّطارا مودزویشب

 حافر وا هدن و یمهرد ساق هان ادءام ندق

 ندقوع ةا تعارز قرهلیجا رلهرخ اهدو رار
 ا ر امور ایوب لوک ناو ون ادم
 ۰ ردشلا تما بول هما هدنس

 یییات هدبوروک نامزو یرانت هسوک مز
 زا زقسیا ردیشیا یعما و فل رح لدا هسروص

 را دعا و و رک شاپ یک یولوم نالو هدنلاح

 یان هدندزن رات هسوک ۰ یدبا رزنسوک یظعت
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 ه.ک2ا ییقحن بورردشارآ یرازق یل هی زكا ها
 نباش

 وا 4-بل وا شک یک الف ردق 4 هناي كس ات

Fs:تندم یر دشااح نو مبج ندن اا٤ ادردق  

 9 ردبافیملت هدا تدوهرارکت هنعهراد ها

 هل وباتسا هسیا نامز یفیدلا ربخ . یمغاخ ترصق
 كاب هلو لمكم ندا هدنص وصخ ىل هغنارفالا
 كمربا هند وصتم ها مکح لاح رد ییفج هبم هلو لباق

 هدورافو تبا.مو شماویصینب راهسچاب نوا
 لثا هنما رم قرهارو-هدن روصز مبدل وا شهروک

 ۰ ردشاوا ید

 4 ت ىجا 1

 « یوکود یوک »
 ییلایخ لزب ربا راق یتسوا مءافرب مدعم نهو

 هدنفاه یوا ناطلس هدنلخاد یتیالوراکدنوادخ
 لداشابا قوص هلحمرب هدنران؟ یمهرد ساق هند

 هدشهزاققرخ تعا-جر ندراولپ وک هداروا هک



 فنر
 ررروط ردا نیمأت هن رکیدکی هلیس هل یتفج هيم
 ۱ ۰ ىدا

 ايدا رل ید نوید کشو
 لرءدیک هکلیجوروک لوصالایلع یسهدلا و كندبات

 ۱ .راقنج الب رب كن زف ید هدن وب یمهدلاو تكنرمصذ

 عاخ ترمصن سکعلاب هدلاح یکید دابا فوخ ندنسم

 یللاوز هر وتیمشا ههعاشوف تونیک هداعلاقوف

 اقش راب داب رب یتلاح وب كن رق رفیق
 ۰ یدبا زاد لج هنس همدم

 * نکج هش رک هناا صفت نوک ود.هداروش

 هسداراویشرب نالوا مزال یاضزانوجا زم راڈراق
 یمابف هل هأت و هلدورو هلو اتما كندنان دوا

 ید و هکوبلاح ۰ ردنرابع ندن اموقو کءدنسهرا

 یرسعهم قجوج اپ وه ۰ رد-اکدیثرب نوزوا
 هدلاحر انفك قرهداطیییداط كنا وروا ییددل وا

 نالیدیارانح هجایدوش نامز یکیداک هلوساتا

 هل وباتسایراب هم رزوا یسامهلوب هداب وروآیبش

 ادب ندرابک كوب لاو شتا سح تب روبج هغلو
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 ۰ یدیاهدکمنوب ردق سنرپ رب ندلچول
 قجهیمهنلو نامه هسانارآ هدکوکهدر هل و

 یمیدنک مناخ ترصن هرکرب بیل فووای نالوا
 كلاب: ەر الاب لبنان هنر مادام ىدنسیا كەز وك

 رارفهکع ر هد هاخدغاک ی نوک هنهرابچر هرج ر ۶

 ترعصن هن لتسضح یدنفا كب ینان ۰ رایدشلر ورايد رو
 هذ رعت هکیدلوا ناربح ردقلوا ېد یدنفا ماخ
 هلی هایش یکیدمهدیا تفدزونع كنس هلعم « زی

 هکیدتا مکح یدروک ۰ یدلبا تقد ین

 رام هلب یا مدن یزو زوک كکب یان
 اما یدنشلوک یهدنشناب + رویمهزکب هرلککرا
 یدنشیاللاص شاب ولا نکیا رلبا مالک یاداورانق
 نو--روط هل و قم وب هدراکرت ماخ راقارظ 3

 ردفو راطخالاب هنس هلم ییفیدغ و هلی هدراکنرف

 نوراب كاب وروا هسلوا هسلوا هنالیصا راوطا

 هدنناکداز یهدنسهجرد سنرپ قود نارغ تتوقف
 كلام هننصن كنتبالو هسور ًاتاذ و ینکجهلیهنلو
 .هنلوا دع یشر هتشب ندسنر ید كمدآرب نالوا 1



#۳۸ 
 هنس هعلاطم ورک فساسا كسی ونعهداماد هک در دتا

 یهوزرآ یان هدهسدارویلوا شغل وب هدفا دع

 كغاضارتعا ههر مادام ردقه هجا وا لصاح

 ندنفسهلواكعد یمزو یثیا ناشلرارق رضاح

 رورلیا قیدصت یمادام اروطو االوف هرورضلاب
 كنلاع تواد یدیاههسلاق هب یان هتسف و «یدیا

 ندن رحندنتیلوذپم ندنرلذوف ندنرلنامروالزوک

 و یه ل رف

 ۱ « یدیا تسیا باا
 كن مصت لزا وهدامهب ر مادامماشفا وا لص اا

 لصن هاذ قجهلوا یس 4ج وق هدکد ایا ټد وع هد دزب
 .هرون وا رد ر هد بو دیا بودن اه اکح ییغیدلاق ناریح

 ھن س عن هسناراشغ | الخ شب لب یا «یدیا هدنمام

 هددسورب ۰ یدیارلیالقن هرزوا قلوا شبیجرکی زوب

 یراکشوکهدب وکر هو یرایوک یراکلتفچ كبت
 یرالادنص هدرارهن یره رع یرلت | هدهرق یراوناش
 ینبرحلرهیلیا لایخقوهردف هنعیدل وا یرلتویتسا
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 ۰ یدا رازوبدا زاایلخ وارد كب زادە رک
 . زر نیآجاقر كن هنس » هبرت مادام ہرکض عب یتح

 یلاعیوک «زرربک هدزکیضارا زس ردیک هب هس
 دوس اج قام شاغاص زات 1 ردلزوکه
 رل هطرو- هزات شمت ود زوله ندراقوواط ۰ زرجما
 . اقیچ هلا زولا یدنک ندقعاق كيچ یتغابهر ۰ زریب
 بوراب وف ها زیلا ندنرالاط یوم ییربس۰ زر, ر
 هزعرب یرب هد ااحیراقدشالوب هزم رقهراب یرادوس
 .اشایوص قوفص ۰ زرت را آ زرلبا مارک اوعدقت
 «زرالوآیلابهلزعلایدنکهدرلهرد دوخاب«زردیک ها
 ۰ زفاوب هدوروشیشنالیدتشیسو تابح منسودآ
 هدررهش۰رولوبهدنلاتوادنالوابیرقاهدهتهبط
 كم «رداکدرک اب و ناص هلیاوه زمکیدتا سفت 1 7

 نفشولردكب شمیج بورد رکج كنی۔ڈک
 ناوه ناص لارص هکرداوهر شمک ندرارب
 ذيذلو قوة-ص كراقايق كغا سفت یرلن آ هلتب سف
 كمجما یراو_ص لوک نفغتمو یبآ لد هن وص

 لاقتا هدفاطل كلب رلاع كاولبوکی مح هد« ردینک ۱



firm 
 راوطا كندات «رایدشونوف كردبا قوسرازوس
 ځم وک ییغردلوا یلنا-هعر تكنسدنک یسهاکنرف

 مادام هلبسعل و هد هجرد یقحهبغالک | وا حرم

 ی دوا هلیاسقلاب و هدقغرآ هدفدنرآ یتدنونم كنديرت

 هم هنلوب هدنرازف زسنارفر هکد كنرصن لزاومدام
 .دسز دبا هدتعالک | یهددنلو زاتع هلا هسرر یقج

 ندنفردل وا یعولعم ًاتاذ كنان یتهجو كشيا هد
 «یدبا هدکروک از یا رعن كنداق

 مادامندنفیدل وا شلک هغ نوا تعاس ماشفا

 یصسیدنک یان ۰ یدتسیا كا تدوع هیت

 *یدنل و هدنسوز راعییشت ردف هنشاب یس رب وک هطلخ

 قلرآ ندنسب ونع دامادید هبنرت مادام هکوبلاح

 رضاح ادعام ندلوبف ییشت وب هلنهج یکیدوسیا
 یرفوط هو ف یلربح ز هدلاح یرافدلواش۶ 4ه رع

 ۰ یدلبا فیلکت یغاقبچ هکمزک هدرب
 هدفون وف لصد هل رکیدکی كراو هده رع

 دلو کج نام قند قرف یدیا هساروک یر
 هاشبلصن هرکصندلهأت ۰ یدبا رونلوا نظیراق

ER 



N 2یح ۰ ردکعد شعا یەو ررفن : حاودزا وب هم ۳  

 كمروک ىد CE) ترصن لزاوهدام

 ناکءا كنوزرآو هسبان بونلو هدنسوزرآ

 هدهلث سم و لواب لوا بار, هلباهنفاحم لونج

 یزککی دتسبا . ثكمرب و رارف لامن هنج ارج
 + مدروک موزا هغنالک

 وک کج هدا بیم ید یمجارحا مادام .س

 شغوشود کلی ونک نب طقف ۰ ردنجهزا هلهجو

 زکه دن هليا زس و ترمصن لزا ومدام هجا ودزا هک مهیا

 ی هبلم لوصاهن هرکص ندکدلر ورارف هدنسهوا

 هاشباو مهردنوک یه هدسلازن نوا قمامزوب
 ۰ نوبل واشار ورارفهدنسا را زهدلاو

E?هلو هلا لزاودهدام ید ز هتشپا مام =  

 .هلخا شموشوج ۲ ۲

 لدو زاجزا یخد یتیرارقوب كينان هیر مادام...

 هند وعلاحرد ند هچعاب نوکوا تح ۰ یدنب نیس ۱ ج3

 هرووهلوف لوق هلبا یان ؛یدهروک تی روبج ید ۰
 هنوجره هرابدتبا رود رهندقوچرب نیدچغاب لو

 ۱۳ ۳ و
 نه ما 0 ۳
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 هدر بور و هب یچکب قرهزاب هک تلا شب هینرت
 هنيا یسمر و هک یا یو هل تساطعا شش

 ۰ یدلیا

 یکید زبنک مناخ ترصن هدکدلک هغانوق ماشقا

 رکتم ۰ ريدا شعا ران یزف هدن اوا اهد راد

 اب وروا ؟ مدسنفا یمزکیدروک « ترصن رورغمو

 اسبق وا ج یلناق یلدر نالوا شمروک یس 4 وت

 یمهب ر كنم هج وق ندیدم هد « ۹ یهرزکب هراکرت

 ۰ یدالشاب هراعفا هلا یتالف

 ىە ربا هد دل ص ود ییردفا ر كنتو مادام

 شخ وا فیلکت كلشل رپ هدنس هاب مفت ماشقا
 .هجردناعا ییسارجا كرارف د یمیکیا ۰ ید]

 هر مادام ۰ رایدشلرپ ردنا دع ندا« هدنس

 : کیدیدنمروک رزوک یب یلناق ید
 . هناخ ۰ كدليا ییقص ییشره | ویسوم

 زکفح ۰ ءادروک نوسلوا ًاجراخ هکولو هل یزک
 ۰ رردشعا عاقجا زع رایسصزع رریدقت نوت هد

 هل -:مچ زکغیدنلوب شالک او شع اط یز ید زم

9: 

 ب7



 جرش هنارهامردق وا ییدنل و هدة ازاق هراب و 8
 رب هب وا هدبوروک ینالسیسفن وب هکید|شغا
 نوجا مناخترصن كما-ذکب یبیلناتیلد هدازلرصا
 ۰ یدیآ لکد لباق

 هع روک یلوبفنسح ثالیاهدزف ههیرت مادام |
 یتفیدلوابول وایرفوط یرلحد# كانانآ هدهرکرب
 قرها قاشوارب هناي ۰ یدروبک موزا هبغیفدن
 ندزوک نسهاخ كنان راج راح بولکم ریکناهج
 هدهسبا لکد قانوفر + واامناو :یدربک
 ندنض هیج راخ تب روم یمهیلخاد تب رو
 »یک یسیسکبهلحم هله بولو هدف وا لالفتعا
 4 نیکنز ندرابک یلهصور هدنانوف و ندربمدآ

 یرلک)هبلغ و یی رفدلوا نک ۱سیلغواهدر هلاهدلاو ۳
 یتکودبا «دنلوب كب یرلنفو یرللاح طف بوبا وب
 یتالف یکیدلپا تدوم یک ندناتکنرف كنلغواو

 ترابع ندلاوحا یقیاقح یب ونکم كنه رکوا
 هدقجاروآ نامه ۰ یدلوا لصاح تعانق هنغیدلوا

 مادام هنرزوا قارب ر یمیدراب وف ندنناد وزج ّ ۲ ۱
 نم
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 یک واف لس یا ددر 3 ەر مادام وات

 ییبدنک هدنکوا یس ودې هب نداق ۰ یدالمالسش

 هوب اتما یک یکیدنب هنسه رع نالوا هدکم هلکت

 ۰ یداکهنغات وق تاکر رابطادیع

 شفلر کت هرصت نوا ماح ترن كنان

 هدنفج هلوا هج وقرب بساسنم هنس ده و نفاق

 7 رد-.هراو تحاح 4. صةت 4 یدازوا نوژوا

 ىا نالوا لصاح دواک ام کالا كنة رت مادام

 نامزینیدوف وایتبوت کمو یکید ر وکی یم ر فارغ وت وف

 انار زر ۰یدیاشلوا لصاح یجدهدعان تسد

 ر كلام هنعصت كند الو راک دنواد_ « بای وتکمو ۱

 بتکم هو داتا هلثص ندنغیدلوا لغوا كمدآ

 دم هد هلا بتاکم ردو هب هک راو 4 یناطلس

 لیصعح لا هدارواو یکی دنک ېد هسراب لرصحصل |"

 هجران ویلیم كن ردپ و یغیدلوا تاقووآرب ندفنص
 رومشالا «دلوماتسا ید یسدنک !دعام ندنور

 هکعا دوهم یتیداقر كرهلیا هدمعرد ییرامد



 هلرکوزک هیاسج تایزم رک اوب سوم -
 هدزکها یدنک هدن اقالم ثالیا یب زک هباح ور صصخ
 نیمأت هلا كروب قبچآ هزس هنفیدلوا شا سس

 .دخ زکک)یچمدا ها هان سح وب یتح + مرا
 نسحیناهدندزن لزاومدام ؛لردبا لوبق نسح ییا

 ترش هدنسهن م یتبافک كعردف د نوجا افا

 یدنک لزاوهدام اذه م ۰ مرلیا دعو یهکجهدبآ

 لوبةمدعو لوبف هلنبج یفیدل وا رح هدنرابتخا
 ۰ ردعجار اکا اوج

 نوجا مب زکیدعو وش زکلای ! مادام ےس ٠

 زکلاب ۰ رد فاك هامأت یغارایتخ رب قالراپ تیاغ
 ندزکما-غا ریخأت ییاو-جیکجهرب و كازا ومدام
 ۰ یدلاق ماعرر ترابع

 هردحبص+ یدزکت اقالحم هدزکب وتکم بس ۱

 ˆ روک موزا نوا زکلاوحا ییقح ای وک یاوزس
 .وص و ید تیناسناو تفارظر, و شهزاب هبدرولپ

 دعردآوا هللاا دنا زب هدزکه سیا شهر وک دتر ۱

 هزرداتریغ هکمردنوکل وب: باوجر,نوجما كنم



e 
 ا هدیمعلدل وا مک زک ه هلارروپ لوبی ونک«

 شلیا لیصخحت لاکا هدزک هدر تسد ۰ زکسرالک |

 یملج دا رابتخ هنبلا یزغجزف تاصخ تال وا نالوا

 .الاب ادعام ندربدلک مرد زاب ف وکم نوا نی. ات

 نیت منا نیم دن رزوا ومان چد واس
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 مادام ۰ یدیا لکد رو-مع فرظ كب وکم

 «یدن ازوک هناا لوا لا قرهجا ییوتنکم هبنرت
 «یروینس راک و قار هزک.ااب لرهروک ىئ« و ,

 هلو كنسیدنک هدن وکم یان هد هدا قو

 ناسل +راداهدنروصقج هنالک | یتغیدلوا رورنس رب
 تنسیدنک نصر كالو راکدوادخ اداعو شعا

 هنر مادام ندنندنلو شعوکو ا ردف هنغیدلوا

 ندهبت هل رو. رب هنا راکیطعت هدابز اهد نزد ات

 ۰ یدالشاب هکم زود ردق غان رط

 تحاح هغمراوه ورلبااهدهدهرک اء کالا وک وب
 هییانن:قرهلاق ندنرب لر / مادام ۰ سر

 ::هک ی دید



 .ربک هنسهرک اذم كب ولطء لها لرد

 یلد هدما تیادب !هد ۰ یدلیا نایهرد ینا

 نالوا هدنلخاد تلتسب هو یکاتسب رسوب كالا
 شم ازاق یینیسحت كنه رب مادام یم هب رتو بدا ۱

 ۰ ىدا

 ندنفیدیاط لاح هجرت نوش كءاخ ترصن
 هد۸ سنا شخل وا تلط ندر حاق ردق 4 ید و 3

 ندنکبدلم جد یتکیدقسبا نزحما هو ییکیدعسیا

 یمیدنک ك قحا هح وقر بدانم ها هل

 نایمرد هلا روطر هابداو هلادرم ینکب هلی هلوا

 یدر هفیلک: كللبا وش كنهئرت مادام هله ۰ یدلیآ

 :کی دید هحن روک ییکیدمرتس وکر وطرب ردبا بارشا
 رهظ» هلوبف نسحندزکفرط رکا ! مادام --

 لوبق ید ندنفرط ترصن لزاوهدام مهعرولوا
 رب ی مورا ترت دین یاب

 نود شزاب ی وتکموش ًاباطخ هنزایدنک لیا دا "
 ۰ مدیا شا: افلا هدیمتر فارغ وتوفر مادر دلا

۹ 



 سس ۲ ام
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  .هندلرایتشیدنک هیتخا ق كنه سوب کوبااح 9 ىج
 ۰ .هلیشالکا ندنکرح كلباوش اهد یغیدلوا قلعتح

 ۰ ردهجزسنارف بوتکم نالک ار ز ۰ ردهدکلیب

 نوح هرک اد ۰ ردشلزا هناکزانو هام دا تباق

 ناقاب هل رظن هب ونعم ے٤ رک هغاخ تر ےن ید

 ههدقمرالعاندنوب ۰ ردشذل وا توعد یسهبات هدلا و

 یز دار ری
 دوجوتاشا هدلع نالی رب و رارف هیرت مادام

 ر هدبوریک ههل ۰ یدمروط و رک ندکعا

 لزوک تاغ صروطوا رروطوا هدنرزوا و_ةنا

 ییناق یلد رب ییقشیفاب تباخ یی و نوژوا شیک

 یدرب و مالس هلبا ےظعت لاک كر هک هنناب لاحرد

 لو یماجو یهدنننح یو هداروا لوا لواو

 .وصحم تروص هعادام ییالوط ندنغیدنل و شاد

 : ۰ یالبا رارگشت هدوص

 تیاغ هرزوا یاوایریبمآ كنرف هنب یلاقیلدوب

 هدو تامدقم هلب وا ۰یدیا یثر یلکروب قیچآ
 وا یءهرو یه ر مادام هلا

 اسمو یخی دخل وب



۱ 4 ۱۳ ۱ 
 33 هج زسنارف ههر مادام نوک رب es و

 ك٤د یزق یونعم هدب ونکمو ۰ . یدک ۹
 قتلعت دنفارابتخم تسءاخ ترصن لزاو هدام نالوا _ 3

 نوعا هرک اذم ییالوط ندهلئ مر م تیاف ندا

 ار یمغلو هدنس هب هدلب یک ریست یتوک راز

 رامز وا کلهر وربسخ لاحزدا ٩ یدیا ږوبناوا
 هلببسح یقلوا شلدبا داشکی کب ینه مسن
 بولوایمیموج هاک:هجا م كنفلخ یلفوا كم نوت
 هدنلخاددیخا لزوکوایک یغیدلوا هدرلبده* هل وا

 ای وک ونوب قرهلاق هنب شوق سواط زکاای نادیم ۰
 یآ یآیک شعا زرویدبا فیح هنلاح كند ا

 «یدارارویءالامرط یب راقالوق راب: هل راهزاوا
 سواط یتروص کالم » كئدعش لدب هرلسوالیوا
 اب ر رظن رار لد یکیدلبا فصو هبد « | 3

 ۰ راددا هدقلوا

 .سوک هغاخ ترصن یب ونک هی رت مادام 1
 e | دهم هم ندپ قامت هرات یدنک ه ید

 .رولی رب ولاقحا هثیشرب نت ؟رولیهواو



۱ 6۱۲۰ 

 . یسیدنک بوقیچ هرلبجوروکوب هن زف یسهدلاو
 .هب راحی » زف هدلاحیکیدلیا فیاک: یکءا ضرع

 هنسوش راق كنداق یالار هب دزکسن کب یل هک م

 7 زکسیم رینکب هسیا رایا عانتماهلیاوج « مدقیچ
 شیا هرکص ندفدنلوا دره و جوروک جاقر

 هبیوروک رک | یردب ۰ یدسناوا ضرعهنسایاب
 یزف هلذح ندنکحهدیا انف هسرول وا قحدرببج

 ضرع «یوروک جاقر رکیدهجرک | هلک نا دیدوم

 لتأرج كب كرف یرلضعب ندرانوب هدهسردلیا ما دنا

 كنمصن ید یربضعب و كما_ذ+ ینب روط نالوا
 ریذپ هت یس ر جهقردمهلو_ یفاوم یتسابابیتسانا
 . وصخ ویبهاباب یراب تشم ضمب ۰ یدبا شامهلوا
 كاا هکن وج ید نامز یکیدنکب یمانا هلیص

 نا! بدا لها ضرع لدا راداماد یکیدشکب

 بدالها ضرعلها هن دوسخاب و تیکبی رف
 هل وندرفدل وا كنالف ندرابکهدنلو یننایدییید

 ماع رە ج هنا كءاخ ترص رل ایک ہم

 ۰ یدیا رازو یرارارفوب



 هدران ولاص ییمز هد « 4هیسوص » رب dh ارو ۱

۱ ۹ 

 ا و ت ۲

 هک و بااح ۰ شهروکی یب رلثدالراپ لراب لرانهدراتیعجب
 ا دش ولامرهت نالوا شام ای زا راحناموو
 مدآ لکم كا هداند ندراکدر, و هدقالخا حود#

 ترصن هنغجهلوا مدآ یکیدلیآ میجرت یدنکكلزق رب
 . شاق هجزوک مناخ

 رویاوود یلعات ید عاخ ترصن هةتا

 كند قجهلوا یههجوف ۰رونوشود هل و اما
 هدهزالع نامزر ینع ییسعا « روف » هنسیدنک
 هساا راو یتفارظ رد« و ییسلعا تالءد بوالوپ

 ۰ رو. دا الخ یتسهردنکب ییسپدنک ییسم مهوک
 هقشب هدلاحیفددلوا ترابع ندنو هم ر یفیدلا

 7 یمرولوا كءوغود ییهولرد
 نوا هدبوریت یتای جوانوا مناخ ترصن

 هدد ج رسنارف نامز یکید رک هناي ترد نوا

 لکم هعفدلوا ینرابنالوا هدنالف«دنالف هدنقسوم

 ماطر ندنفیدالشاب هغلا ترهش ربارب هلینسح نالوا
 ۰ یدا را-شءالشاب هکلک رایج وروک ندرارب رابک 5 .



۶۱۲ 
 هن یشیعت كن هناههیعم وش هرکص ندفد_وا نیاک

 * ردشهامربتک هلی هنن رطاح ج کج هز وک ت روص

 هده ےیاراکر د وزا قوب یکه وک هدرهدنناب كایاک

 نالف سو كالزوک تاک د نوا داماد

 كمنع هده ماو رنو هدمدا ر بولوا بولطم

 دوجوم رةداب زعم یسهفاک رايش نالک مزال نوحا

 یحا ص باق یحاصرنه زکحدآ یتعی هسلوا

 یشاب » لزفحزف هد ه-سناوب یشر دم لهب وت

 تایزم كداماد راندیا مکح ییفیدلوا « شاب هشت آ
 نالوا هکی كرب هلشسن هرناوشود ییسهادیم

 ۰ رارولاق یک یاس

 زکلای «یدیالکد هلب وب هسیا مااخ ترصن مزب
 یتمراو ههجوف ۰یدبا رويو شود یماوا نیلک
 -وشود ییراو هبه-جوف زفر «یدا رویوشود
 وشود هدیتفیدل وا ےک كمدآیئجهراو نامز یکیدت

 نوحا هشوشود و كءاخترصن هکوبلاع هرو
 هو «ردراو رايش كجهدبا تلالد هن رکذ ید

 یرللوافبرظو یکذ كراککر ا ۰شموفوا رلنامور

 ہک شا بل دار
 5 و



 یرازوک نوک ر 39
 ینا مجهر ندربهدلاحوا و هندج هلرجازسدش مزسلیلد 0

 هروک دیگ اام« لصا یرازوک ناشاغ ندکمروک
 هلا قو زوک قیجآ نالوا لو هنکجهم
 ۰ ریس را

 راس ها مئاخ ترصا مر هجا ون تایسح

 هکردمولع۰یدبا راو قرف رهدنسهرا یژازف نام "

 نینهرکفر هدنفح تیجوز هرزوا تیبلغارازق هدزب
 جوا نوا اناذ ۰ رارراو ه هجوف نب سکءا ادم

 وب كردبا لهأت هدنشاي شب نوا تیام ترد نوا
 | ثنايح ندنرانچ هلیاص یتجوچ زونه هيا رلنامز
 هنعادب نیت رکفر هدهلئ-و نالوا یلاحر ملا

 ی راو هدجوف ۰ ردشالوا دعاسم ید یراشاب

 ردق هذ ۰ رلردپا دای هلی یریبع « قاوا نیاک » ولنا
 نیاک م اخ هشباح » ۱ ردریبمآرب كجهلیدیا تقد
 «یدناذوف یدنیکی دناللوید لت هکر رید«یدلوا
 «رواوا نیک زفر هلرسوه قلوا هلب و و ؛ردکید



 4 گن 5 r ا
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a ی را تا كنامدو یابد هراز قم کج كنو
 

 یراکد رڪ دنا اسد مام هلا كما رکو ا ١

 وه راقه 4 واو 4 دام تاصرعت وآ ردره نامژ

 هر ر قرهلاقزجام كا رثزف مهنارف ندن رد هعخا دلم

 یب رکیدکیلرلاطخ وا یقترا هرکصندکدلیا اطخرب

 کن رازف ریاکذاو یرلءام دیا تعناسم هنس | تیععت

 كاد هلبا راهدآیکیدروک و رنامو ریعدد وق وا 4سنآ

 هد وا اید لصا دلرهن را وا هدییهاساف هد ییسدیآ

 قجهوامفاو كلبا 4 راد نک نامزیراکد رک

 لاوحا فثاو رد_ةیقحهلواردتقم هعفادت ندهلذ

 ییرازفرازسنارفییعی «ردنرابع ندنسهیضقیرلغآ وب
 هرک ص اردا هب وب هرزوا دوا یدآ لای ر رب

 ید: یلاموا نامزیریکدریک هسناامتقیقح رانوپ

 یني رازق هسیاریلکنا ۰ رازمهلوب قفاوم هنبرلابخ
 ه1اعوا هرکبص ردا هسم رت هد: ام تقية ندلوا

 شهرت وا بوروک ند لوا یششره نامز رک دریک

  رولارا هد ییز رفوط ۰ رازولوهدنروصیراددل وا
 ه دراز رانا هما و 3 هرونل و هد را راک! هساا



O E Eرم  

 من ۱۳۱ 3 ٣
 « سر. » و« ناما د و « رومآ » هی ساق ۳

 ۳ دژ ریش نالئد هحوف و هنغبدل وا كعد هل كجد

 شهر,دراص رک ذی د هنغیدلاققازوا ردق# هدرا

 ۰ یدبا
 ضرعءرزواقلواهدارطنا "هلجر هداروش

 ۰ زغوئوا نامور الصا هنب رازق رازسنارف هک ها
 هدنجگاهبلک تراسار یب راز ردق 4 هغ راو هب هجوف

 ۰ رر دلو

 یرنامورول ردرهیب رازف سکملاب هسیا را ریلکنا
 هب هئراو ههجوف یک یراکدسعا ما ندتهوفوا .

 الصا یی راترح هدنان<سو تاکرح ولردرهردق
 . راز | ی دوم

 هدننابمرزسنارف هرزوا لوا یم هج ثالاحوب
 زآ كی هجوز ندا تیامر هنابصع هنیجوز ناش
 رر هسحرالاح یدننک كاباغا ندر داق قرەنلوب
 كناوسذ هساهد لک: ۰ رول وا یبم هک + لکوک

 هقداص ةجوزرر یلغا ب ونلوب هدلاحو یزآ كب
 ٠ رونلو هدروطو لاحنالک مزال هفلوا ه«شالو



4 ¥ 
 اعف را لزوک كب ید دباب و هر مادام

 ادب رلسح یکی یکی ؛دنلکوک هدبوبودب زق ندنغیدلوا
 یکح هل د « قش » هروب و یدال شاب هغلوا

 هب ر مادام رلنامز یمددنلوا نعیعآ ندنفرط هاعع ید

 هرز وا یلوایثر سدو یناص ردقوا هزف قشع

 الض | :دهژءسم ع7 وتر دق ه ره کیدا ردا فدرغت

 ۱ ردق وب هدعشع عاح ترصن هد هدأ قود یروصف

 لصا كق دعو یتکعهاک مزال قمااوا توفص

 ینکج هدا اضتفا یماوا ترابع نده هصایدام

 ىداباب هله 8 یشا رابا روت رو ود هدهد یدنک

 كع ور وک شوخ هنن زف هل ردیک هنلف وا كي دعفد جاق ر

 ندرابا_ ٤ک هجرسنارف یکیدل یکودا 4 نوجا

 به كرلاوب و یسلوا شهروتک ییسهادجاق رب

 قوفو ندنفرط ماخ ترصن هنکودا رلنامور

 هژلفوخ ردا منه هر مادام زادیا رواپدا لصاح

 هل رب ر كخهیمهشیلیا زوک ج كنس هط وا

 :ییراس رد تالت سرب اوه لرو یو شالفاص

 هلابا-نک وب ملاخ تس قرهلوا رادم هءعیهوذ

9 
۳ 
1 



 ۰ ترا

> 9 
 ۱ سس

 ۰ Û رب ین
 e دم

 یفیدلارکلاپ زف هسیاو . یدازراو رمآ نت ام
 ینعع وتدح نالوا دننه بط هکلب لکد ەس ر 2

 ۰ رواوا رادم هيه زاوم ېد
 هر ماداغىسەدلاو هک دروک یرالاح و هد زف

 هنب زفر شا اد تموصخر, كوي كر هدنییلع
 كبامزر و € هنکجهو و هبرر هغنارفالا هل وش

 هنم هنا نسب راق لنرفوسش كردا ج” ز نهج

 قترا هدهسیدا شارا نایب هنفیهلوا شعا لوبق
 ۱ قم هاب "دلاور نوجا ماخ ت رصن هب 3 مادام

 لا نامه ی اراق بچ ند هناخ ندنکیدلیا زارحا ینه "

 ۰ یدبا شاوب یی هچجرد
 یکه لار اد هتفهندهب رت مادام كماخ ترصن

 اعقا و ۲ زکسپ.روبدبا قار هدیفیدلا راس رد
 هلي نامورتدمیرلتدلوا زق هن رازق رازسنارف
 هرزوا یتلوا هجوز هکک رارب كنب رلیدنکب ویت وف وآ

 هن رانهذ نغیدلتارابهرزوا یقاوا هدو« اب وک لکت
 هلب رل هاتهرپاوهتایسحرازف هدهسیارارم با قع وک
i ۱را نم هد وا منم هام ندکمرو طاس  

e 5 تر < ج ۴ u. 

 € »وی ۰ ۵ و سم نا
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E, ۴ : 

 ست : ٠
 هی هفنارفالا هرزواقاوانفرب مم» تبا یش نالید

 ..یماحروشكن ردب ندنفیدنلو صحو ص وصخ

 یه ۲ هن هراح طو ۰ ىدا رردزف هدو درق یزد

 لاو راک هتسب ندنشدمهل وا نکع تلاش هرش

 تقاوم ید 4ج راب ار هب وار ها راکدعنص ها

 «! لکهدالب وط ییب راولش 1 لکەدالپ وهزتهلدام »
 هلو هام یا وس هدان زك كن زال یسک رش

 قره رچ یتبرالا ید یردبهله هد بولاچ هدوناب
 دام مناخ ترے هلو ا و ربد هلا ادص ر هصرق

 هنس هنر ویلب دیا رفک وشراق WEED كعسوم

 ۰ یدبارولک هن راهجرد قالغا هلئدحرب
 .روص ون ییکجهدلا و یللا وز كغاخ ترصن

 یفیدل وابولع» وشرات هنردب ماخ ترصن ۰ زکیم

 ۰ یدبا لکد بولغ ید وے راق هنسهدلا و ییک
 ماح یسیدرقل هسلوا كجهیایوس یدرفلرب زنضیداق

 هب ورايا كي ییافوفیتح قرهباقیط هنب زغایبکدوم را
 41 ندک رب ماخرب دب رن » رنامز یبدردرا و

 هدنس دن رم قالغا یزغهیداق هد «| کد جات

 ر



 وای العا رھا ثم ندنایغ-بلف نالا ند تر 3
 لا ندنس هجرد یکصا#لا ثابغس وم دالاچ هراننکو 3

 یناداتساریهاشم قرهلوا ففاو ردف هنسهجرد یکی
 هفنارفالا هل.دادص لزوک و ردا هسیاغم هل رکیدکی

 7 نوسیابهناهد ۰ رابای رامسر هسفدلوا روقوا بش

 هل هدا ز ندو ید یزف هدازرا-رک زسنارفرب
 ها ترمن ید هر مادام هک رورکوآ

 ? نوسنرک وا
 هی را كنب رق ید فا كب رابطاد ره. یاب

 هدبولاچ ونا هله بولوا نو٤ كب ندنسیفرو
 طسبم هل.-«هدای ز نامز یغید رفاچ ید قرش

 هدراهج ردوب ین ردپ مااخ ترصن هدهدیدبا رولوا
 ضلوا نم الصا ییالوط ندنکیدلب «دیا نون«

 هدکیکب ی ینیشر, یفیدمالک | جی رد ار ز ۰ یدا
 دوخ یو قرون مزق » هرکرب هدقلهرا یتح بولوا

 ترمن 6یذارد «الهسلاچ یشرب ید هب رع
 یفیدساوا ج* قعوم رتو هج رع هدندرا ماخ
 قسوم هدابجو ندنغیدلوا ید ىلا جا یتفاوب یک



 و
 ۲۰ تولو ارا قوج ر هدر: كن ردب ار ز

 E سدنم«تاکب روص:» نوح یراهرادا نس كرلنوپ

 یل هع ثالراهدلوماتسا ۰ یدا روبک مزالیءاوآ

 تاکب روصم هسرا شادا تفد هنفردل وا هدآ وب هب

 قرهلوا ین اذمهدرادح رد ه ناسم ردق4نداب وروا

 ۱ ٠ رولنوشود ها یسدیکجهدبا تدوع

 : ر نوا ید وا قترا : اک ات ر

 دب دز كنس هجا وخ تاکر ا ندنفیدل وا شک هناي

 شلاقهدنلا كنه رت مادام اا آر هیم هل ردنوک

 . اع وهل اسم ردق هنامزوا هل رکید ربعت ۰ یدیآ `

 سکعوینیدا وا شام هرکو ایش رب چه راد هغالت

 تمام رک وا هد چ امدعب یکیفیدنلوب هدنالبصح

 هلا قەراو ه ورا اهد هدنسفس وکعم تالیصح و

 . «ەسۈكەق» 1 هدارواما ۰ یدشلاق شل وام وک

 ا ةطقن ىيا فو ىلنالس یت کیدا رمت هد
 ندرظن هة دطقن كن هبرت مادام دسفو ۰ ردندنرظن

 هعد) ن دنياك هنابصح كما ت رصتهدلاح یغیدلفاب

 ازای لوک كب هجزسنارفزق ۰ نماند یشو
 د



 هلی هدر ر رنو 7 ییرولوا لوعف» لما ناب 9
 قیفرتنا هد 4 1 ردصاوص# هی رع ءردقوي " : ۲

 ۰ ردراو هدناسلره لوعف لعاف د راقجوچ هدلا
 لعاتهجاوخ نامز یکیدلید یدزف هجاوخ هتشدا 0 ۱

 كنهجاوخ دک دبا رسم" هبد «1 ردلفف یدزق
 و و رواروط هکنکد یدنلانام» قره رآیتدح

 مادامقرهت آ ناج همرحهحم رغوط راقجوچ هدلاح "
 ۰ یدبا رارونفیص هنس هباجشوخآ كنه ۱

 هیرمصع تانسسح هداس همدم كاب ۲ هتسشرا 33

 یسهجردهرزوا اوا ندب زاغ دیطادبع ترضح "
 تاما فرا» كراتلاشف ناراو ردق هراروا .

 ققالک |ینیالوا شا یواهدنسهاس یسدیدج

 .وشودیرلتانفوب نایذاو رکاب را ندزمگدتسیا 7
 رکشنلصن هزمهاثداب ییالوط ندنرهلازآ هد

 رزوب هنارکش "هدهع كره,« هل یب راک هدیا
 دص

 هدودراو هاب جرا نوا كن رو صنم ا

 ۰یدلردنوک هب همنارفرزو تاتلیس تا



 ` هدهرلازبتماهبد ۰ كم ده ۰ ردکءدیتلاج یا

 قز کس یکچ وک قم نوا کوب * یدنا راشم الشاب

 ی رفآ هش رايدر وش دارا هو وح نالوا هد: شاب

 و نلکد

 یرلاس هکر دار راقج وچ هرکصاهدزار

 فب رعترلهدعاق صعب ندیسرافو ندب رع هل را فک

 هلییوف ه-جزسنارف قا یرانا نامز یراکدلیا
 تالعاف » یدنفا إم الثم ۰ رلید-اوا روا هالک |

 یدعتم لعف اک | ۵-هسا رها زواد دم لوعف» یلعف

 هدنسفن یدنک ال ءاف هم هد بويا زواس ۰ راد

 ىلاث ۰ رولیند مزال لعف هلعف لوا هسرولوا عفاو

 راعهجوج نامز یکیدشریک هراف رعت یک رد ۰
 شعا كعد فبتقآ كەد یدعتم | اه د هم رگدرکی

eیف رعت كيدجا وخ هلناراطخا « ما  

 ۰ یدیا رارولبب ه الک | ییا
 هلب !هجاوخ نامز ید را و هب هحرد وب ل بص

 .رطاخ ید یرلافوغ ندیاروهظ هدنسهرا راق وج

 كنرف جم » یدنفا هجاوخ ۰ ردیاب راغچند

 فو ی رو

RET O, 



 هی ی ES ۳۹ ۹ نان رک
 ا 2 مس ۱
 e 0 ۱۳ نَ

 هادم ید هلثسر كجوب یبالوط ندینافع تگ
 هغوط نذانا ؛لراکر » هدخ رانوا ۰یدا شم 7 ۳

 نوجا یفیدلوا رب. یک « یغاراب راب و یفازبهدیق
 .راةجوج هدنیتکم ی 2 رب » یناب زا هبا تج ٠

 .ازعارب یلذح هيد « ! زکجهرب و رک یب وب هم 3
 هسیارونلوا سابق اکوب هنشبا .یدیا راشی و هدض
 تیامرردفه هنس هلو هند تایسح یدن؟ كنلمره

 هب )هج رد بص دا و واان دام ویک هلک مزال ی دا 0

 ۰ رلبا قنع ینج هب»هلوا بوبع.یحد قهراو
 هرکص هنت جوا ندنراةدالشاب هسیردنلصاخا ۱

 هداج هجزساارف مان ترصن هللا كي روصام ا
 هدلاحیریفدل وا دنه هرې ردق یی وچ زمسنارفرب ادام ۳

 بو وفوا الرخا "هلاسر زونه هج نم هیلم قرام« ۰
 دم رپ مادام هله وندنغیدلاق هدنس4 ز ر ىمام هالك 1

5 
 هطزوکر هلو یبدنسبا یدنک ینب رنهذ كن

 قالخا "هلاسر رتجوچ ندنفیدلوا شعا قوص

 2 نر
A 



۶ ۱۱۲ ¢ 

 ید هفجوچ نایتسرخر و یقانایاعرخ هنجوچ
 ینهیادتنا فراعم ندا اضتفا نوحایلام یتلنااسم

 نوچ یتناید قید یدنک تلمره ۰ ردیلمام ر و
 بدتر ییسهبادنا فراصم هدنروص نالک مزال
 ۰ ردیلعا

 هدبولیفابندرظا هطَمن ر 4نافوسلیف 4 هل ٤سم اما

 هسیارر و هب ر هداوپ و هنن رقحوج تلمره »
 ۰ نوک هلوصح یدصقم هب شب هم وع توخا

 یک یرقدلوا ید كن رکیدکد ل زالانم رام

 . هژید« راروبم هلوا ین د كنب رکیدکپ ید دنالالا

 هلب و, یتی رلقج وچ تلمره * ,اهیایه ۰ شعا كج
 هقشب یر ندنرلجما نکیارروط بودبا هی رت
 ىلررض لا هسرولوا قجهشفلاق هكا هیرتول رد
 ۰ راعجزا

 .وا یصکیا لکد هّیادتا فراهم هجا وروا "

 به ید یرامارغورپ یراعم یک هدهجرد یصچ
 بتکم لوا هنس جاق یمهلب ندنوب یتح ۰ ردهلب وب

 ر نالوا سد ردت قرهلوا هجرسنارف هديا طاس



 زا و ۹

4۱۱۱ 

 جک هل آ افلا وللش و هتشبا قرهالشاب هرررقن
 شفلوهدکغا هج دنا بلج هنسیدنک یرافجوچ
 ۰ یدیا

 ههغااپم ر ینمرازوس وش نمرلت اف کلاقحا
 فقاو هنسهبادت !فراعم اب وروا طقف ۰ رردالج

 ینضیدلوا یسهناش ما السا هدززوموب روا
 - ردوب هراةجوچ هبنرت مادام یبح ۰ راردیا میلست
 یدنک دوخاب و نداتهوصخ یهدنیاع مالسایرلس
 هلنروص كتبا تأشن ندننبحم هنابصمت هاتلمو ند

 هرزواقلوا هی ادا فراعمهکلب یدبا لکدروپ ریو

 مارغورپ یکهدنلا یک-عا میلعت هدلوپ وب یراقجوچ
 رکف رویدیاهفظو یاشازفصءداق هلکمروک هدنلخاد

 ۰ یدبا هدکمرب و هدلو وب یب راس رد هلیس هعلاطم و
 هد یه یهّیادا فراعم هرتجوج | توا

 یتریسغ تلم یتبحم نرد هرلنا ۰ رد لر و هلب و
 لاج زونه یس هفاک كناسدعم یک یمادوس نطو

 شقلوا كح هنب رانهذ هسیارولپ رب و مدن راتیلوغط
 نالسرب طق ۰ نمهلوا نکع قمیج اهدر, قره



6.3 
 م یدارلشهالغاب هراخفا هلا یراتام

 .وج كن هی رب مادامهدنن ایهرلث ام ولعم ینپ مینی مو

 ییوههدكنا و یغیدل وا یراترس طح یل امتی هد ر هرج

 یمان ۲ هدر كغغ واو و یقیدناو یفغوارب یتیم
 یکیدلیا ادف یتناعكالغواهدنروغا رلناعذا بولوا

 اضتفاكموسسهدنروصر هنارادنن» ینا هیلع ءانو

 یاب هتشبا » و هراسرد یکیدرب و هدنفح یکچهدیا
 r رار ند راباتک هد « ردروشهدلاو لغوا

 هک.دوح ۰ ما و رعسیا هدارو هنسفرمسوک جد

 یرلنو ید یدنفا كب رابطادبع یماباب رج وج

 . امولعم یتیمیتیم كلرلهجوچ 1 هلبیدا رویمروک
 وص ر هنارادن وا هنتشبا هنلوس هنلوب یني رله

 شار اید وب یهللانا نالک مزال یوم هدنر
 - وصخر_ هدنفحرلن | هلذح ندنراقدلوا شمرودلوا
 یتیدرردراو رډف هنس هچرد ییدد-اوآ م زال تم

 هدا ص تابراح هدنرلباتک تاارف یقلهرآ رب یپک

 رخ یخد كلرلنالس هنب رزوا راهرفف نالی روک راد
 ییرافدل وا شع | هلماعم هلاط فیس لصن هرانایس

 ۰ ااا



ED ۱ ۱ ۳ ته 
۳ TT 

1 ۳ 

  IEاو ۲۳

۱ ۱۰۹ #6 

 فب مشتخرب زونه رلفچوچ هرکص هن قوت رہ
 ند « سمب بر » ههر دنا مخو شمامزریدتبا
 كنیدنفا هجاوخ ید یم زاب همالهراق بول | قشم
 هنر مادام هد.ااح یعبدلوا شال و رغم هنل ود صا

 هک لوس هجن رد غایب یاس زسنارف هراقچوچ
 كوك كچ ۆك هرکصندابقلا ادعام ندندزل-اپ
 رص و فبطل قرهوفوا ید یرلباسن؟ تئارق
 ٩ ردجافتاهج» یک یکیدرد-ناکا هلیار هک
 قرافواهدنزرط « ! بونجلاع*:برف قرش :رهود
 هنسر رلذجوج هلبا ر هلاسر یواح یی هوجا و هثسا
 ردقوشو یتفیدلوا نوک ردفوب شقلازو یچوا کت
 هلزنوکو یتفیدسلو_مقنم هیدتفه ردقوب هدهام
 شب هدایاد لصاحاو یک و داران وش یرلعا دزبآو
 یتفیدل واتلم ىل اب یللب ردفا ونشو هعطف لوپ
 قلانا یک مز, هدهدنام رلناویح حد ندنمچرب و
 ندنفیدل واتشپس هدنجگااوب و هناخیادالوا قلاب
 اض ردقشغا افج هرلناسنا كأ افجو اذا هر
 - ولمم كجوکوش ككرهنرکوا سد ینالف ینجهلوا ۱

r 

 ا 705 5



 e تار 0
 یب راقات ندنفیدلوا شهروک موزا هعهردسالو

 یدعا «یدناشمریدشآ بدتر هنت هطوا قات یدنک

 البا یمیدرقا یلناطوا یزوب راوک لزوک وا ندا
 شب ندنکیدلپ وس هحزسنارف عطقنال هرلنجوج

 لاهطاناشیلا هزوسیکد زوئه رانو هدنفرظ ءامیتلا

 هجاوخ هله تو العاب هکان وس هجزسنارف یک

 هقشب نددرت مادام هجقدلوا یراداکش ندیدسنفا
 هدنیرادردوا ندنغيدلوأ دمکی رلکع هدی | لا ےیسج

 هلوا روبح هنغالکاو هککود قرهلوا هج زمملارف

 سو : هک دک ید راتردق یهدناسل نسسئارف هلوا-

 ۰ یدارلشل و هد |

 قرهلوایص وصخ هدن را هنا هلرتهاعم والنهوب

 رثدانک اص وصخ جد نوجا راسرد یراکجهر و
 قرهلو آ مظنن» هلب ون كەر مادام ندنفیدل وا شاباب

 هنسانا یربثأت هدنرزوا راجوج كراسرد یکندربو

 هدا كن دنفا هجاوخو كج هر و ت ريح نایاب

 ییسددنک هدنروص رب قحهلوا بحوم ید

 ندک دلدبا ۳ فسا راد ال + یدالشاب هکم رتهوک



 فر
 .هسنارفكاکب رابخادبع یل هب ردنکسا هنشیا

 دعتسم هلو د هل" یغنردلوا شءروتک ند

 تعاسیکیا كرفجوچ نوک ره بواوا ندرایش
 نالوا كجهدا سبردن هحمرعو هکرت یامز ردق

 ثكندنفاهجاوخ هلغاوا صوصحم هیدنفا هجاوخ
 . رالاص كنک د هنس هح راللاص جف هم رزوا نشد

 ندنسیدنک و نوبیمهفاخاو دیده كرلنجوچ قره
 4 اکز ان كن هنر مادام هلع هسنا رولوف وص ردق4

 هدننسن وا هنا دن ؟ ىراةجوج ی هلءاع ها. و

 هجا وخ مااخ ترصن الرک و کب روصهكلرکر ریدنسپا
 دوخاب وم وکم ندیک هفلص | هکناص هاب كن دنفا

 یک هتخو  ندیک هفعاب ییاالعا كن « نب راما »

 تضود ر سکعلاب هنا كن هب رت مادام هدلاح یرکد نیک

 زرونذیصبولکیک راهرابخ؛ نالک هشدزن هاب رب
 1 یا

 یجب ید كب روسصنء هدندورو نیح كن هلعم
 مادام قرهلوا هدرا داي قجم شب ماخ ترہصن و
 هدنناایتراظن یدنکی رلتجوچیخد یر هک هینرت



4.3 
 تو شاوا لنخاو هوش تو

 راو كن رابخادرع یه رد: کک ها هدرب هدننایم

 هتلما هد رت نسح ینب زف ر هلا یلغوا رب هکی ها

 یفیدسل وا حاتح هدلوبانسا هکوبلاح بوشود
  هشلیا شرد هلتفواهد ییفعهیمهلوپ یبتکم

 هجاوخ ر نوجا هیفرمش مولعو ناساو فو رح
 كرة بليا راه"اه-هادام رب ید نوا هب رغو

 شعا هلاوسح هرانو یس هيرو سد ردت كندالوا

 یرله۳*نالید « سیرتویتسنا » كنابوروا ۰ یدآ

 هن راراملراتجوچ ۰ رارولوا دعتسم ردق4

 یرلکک منب یتا د رلنوب | رارولی لزوک ل یک ریک
 هراز ا هد مع رد یلافطا ةه رت هد« كنسانا كن ساباب

 ۰ رازغار بودیا هم کشا ر هراقج وچ یب رانامز سرد

 ۔ہر دوسیلیصحت مه ینیرایدنک مه ہراةجوچ کذب
 هو« هوس هلن راسرد هدرانامز نالوا نیم. كر

 یعدهدن رانامز نالوا نیعم هل یکی راک د ردنا اود

 ندنراناپ نامز رب جی قرهیانوا ریار هرو

 ۰ رازلربا



۰" OR 
 دالوا یرلابب زف امدمب ندنغیدنل و شا .

 هدعرد ر 2

 یی رکج هدا ملعت هدل و 4 و هسل وا كجەدا هلي

 ۰ رارولپ هیوا تربح راچود كرهلب
 سا هل راک کر ا یر داق هجرک | یلبح تبجوژ»

 شالغابهبا تبروبجت لوا دافنمو میط» هلب رلیمو
 ردقههمقبچ ندنیلوط زاد راککرا دوا "

 ندنرقدنلو شلدا كرا هن رلغوسو هي رت كرد
 یرلککرا هسیارول وا یل ه پارت ردق 4 یرلنبداف كنم"
 ۰ ودن»هبعبط تاقتحم كاع هلوا یلهیرت ردقوا د
 هاش ۰ وردی رلطو یبررم ثابا راکت را رایت
 ندکدل دشتی راهجاوخدعتسد هد | راد هيلع

 شمام هلو یم, راچ یالصا كبئاکم کل صن هزکص
 هر دشتي رهدلاو دمتم ندرهناخهب ردنا

 ھه یص تایفرت لصا یخد كنهیموم ارا
 *نیهلوالباق یالصا هدنروصر قجهلوا قفاو
 هن رله رتو امت كئانا دالوا ًارظن تةق و تبا

 نهی دیا راث کتساالصا هسدارولیر وتيم ردغ4
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 ده رلداوا یردق ضع) ید نوا كنو قردنلو

 ویر ۲ دم كرف راهناخ ن کیا كچ وکی جوج
 ىلە .۵ار هوم رود زار جوج دواب و

 هکی دبا راررب و کم كن رف نانلو هدرناا ی رادا

 یرلبش یکید رکو از رب یلاب وروا ید رازق وب
 یدک هدنراهاح یدنک هدلاح ی راکد ایا لیصح

 كنم رالیصح و هدناخادیمهر اد یراهزناذ تشیع»

 كاءاحواإ باب ی کو یتدامهلو ییع-طت ناکما

 ایه« هاش دا شه دم رب ې ؟ قوا لع یاد

 *یدارلرولوا شف دنا

 و نوساوا دج مهربخا تاقیسن هدف راع»
 اب مویلا لرمدا فرطرب یس هفاک لرءلانف

 یتسشدوییسزاب بو وفوا لزفر یتج هلوا یییداق
 یقح ها وا ص وص ةن دك و یی رات كالم و

 یهدنروص كج هلب هلک قفا وم هن داقر صو صحاب و

 یسیمو واو یس زود لوصاو یییاسحو یتاب دا
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 زا, یلبصح وشو رردنا مخ جاقر هب راجو

 هسنا رونلو هدنسوزرآ كمرونوک 4 ورپااهد

 نوجایتایفزان هک دباروتوف وا اشنا هدرب هذجوج
 یکیدلب هلبشالکا حاحا نالوا هفونوا نآرق

 زفرب نالوا قج هبمزاب هد چو نایهزاب یزاب هدااح
 نم هلیشالک ۱هلمجور یعوزا كن هتوف وااشنا هج وچ

 یرلیدن ؟ یتسب ردت كن رازفهسیا یرانضهب ۰ یدبا
 هاو طفاح هدنرلب: کم هلحم ناب ر كردا هدمعرد

 ید ندفرط رکید یرازغجزف یراک دلباربجردق
 حارهیزهدوسعماس قره الغاب ند هلثءا یرابدنک

 یمهبلط هصسردمر ادام هد فاك رابظا لداوع

 ندیصراف ےاعتو هلص یب هس رع هل 1مولعیک

 ناسا راطعدم یه و هفح هلند ندامک طا ره

 هر هیلیا روم هغ وفوا یمراف ندرلباتک یک ظفاح
 ربا تريد هکمردشن راهیدا یک راالبل رلاثطف

 نالوا ص وە هنلبلناتع لب وب تزیصحت ۰ یذبا
 ونالوا یراکعوخ هفنارفالا آر هیم هنکب یترو ص

 هدنسوزرا كمت رکو ا هجزسنارف افطلم هب رازف هسنا
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 چ باب یعنشب چ
 < ناو هب 5

 ره كنب زاف دیم ادب ترضح لرلج رصع
 دعندهب مص تانسح هساوا نامزهره یرثارب

 لا هدننابمران وب بولوارلرشكوی ردفكج هلی هنلوا

 7 لدو كلافطا مولا ىلع جد یسپ رب ندنرلکوی

 نوعا یرب_علعن و هی ر كنانا لافطا صوصلتا

 . هینضفیرافل وانیعن ًایعطف كرلءارغورب ندا اضتقا

 ۰ ردازس هال وادع یرل

 یرهآرغورپ هلي كنه رکسعبتاکملوا ندنوب

 بولوا لاک او حالصا حاتح ندرتمج قوجرب

 هارد یدنک كلعمره نامه هسا هبدشر بناکء

 نوجا ثانالاغطا هلهو هدلاحرب ېک شل وا هلاوح

 هدروص رر دوئف» هیاکااب یمارغورپ هب رو میلعترپ

 ماعتوهب رتلصن یني رازق یراباب زق ندنفبدل وآ

 هدک. بک هلوب رب یرب ره لرهبمهلب یی رلکچهدیا

 0 ۰ ريدا

 هدرا کم هلع ها وص! یک سا یرلضعب الث



N 
 ەاكىردنوك اریلزوب هنلغوا ینوک جا ناو

 یرضاحرپ هم رضوط یکیفیدلآ یراباپ ات :

 هیدجشراو هباروچ هلیدنم هکلدوک بودیک 2
 هسیلا تاقز لکم با قونعاب یسهرودنوف رالف
 یجد هدنلاحو ۰ یدپ وق هنلوب یتفابف هل هعیابم
 : کیدد هتسزدنک یا

 كلک :رف كبد كل رهش !میمزع د نامزره
 یتراصت كنرف یعرانص كرف هدربءهزا وش ۰ ان

 مدایرلپ کتیا." ی

 رواو تابا بوب»روط وا قوح هدر زا قان

 .دناخ كن-ءدلاو هب رخوط «یداک هلوبناتعا هليا
 لرصع قوقحع ندای وروااعتا و ۰ یدت ناجح فنس

REE % ۱ 4نيز وا تاق و وآ | یه  
 .دنشءنک اب و هدایلانیا مد هسپا یدیا شقا تّدوع "

 ح هنب ر تملح سودو ها دفجوج هبب وهوب ۳

 1 یا شاوا و
 هب جت را 25 1۹ ا
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 نامزوا ۰ یدبا شمارغوا هدا یف یه دعم بول

 بول وب قارابتح هدنلخادیسراد هناش تشم

 تفچرب هن رلفای آقالپچ هوش ود ینفیدلوب
 لا تعلاناعع ها رف شو و هسفاط ییع یصرق

 رپ یکندلیا ریفح ه دیعاهطیشح و هنس هجرابراب و اات

 هنفجهلوا رابتخ هدای ز كب هسیوف هدرز والد رک
 ۰ ید شعانما ید یسردنک

 یکیداکلصن ردق هدیمزا ندنبصام یرهن دک
 _ یضارندقوچ هلاح یکیدروگ هدیک زکیدیا هم روص
 ۰ زکیدبا رول آ باوج رب ندیانن راد هنغجهلوا
 یرلنابطهدقارب وط هدشاط هدنک هسا واردق هل هکن وج

 نابط هيا هدهراق ! اردقوب كمزک هرزوا یهالتام

 : نو-روط هلب وش كلک هنشاب هدنرع كنءراع+ قااچ
 ۱ ۰ رددنابلب یکیدمروک هلی هدنساب ۇر

 نونعردق شک هلوبناتسا هحراو هریءهزا تیایع
 یینکالف ۰ ید کچ قارغاتر هتسەد لاو قرهلوا

 ۳ هنسادنک هليا فا رغلت بوتالک | هلا هک ترد

 یللا وز ۰ یدنلو ه دماحرب سا قید رد وک هڪل وپ
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 ! ایاغ انام ۰ رارراپ وق رانمابق رار هلباهناروف
 هرکصندنالف ! ادنابال آه روا ! وغ يفاباپ ایام

 نالبناوب ۰ رو آ عابفترارب یرهلیفاب هنتعاس لوط
 هکرولپثالک ۲۰ رونلوب یسهجردضرم كعفوم
 اهد تالرسکعرب .هلب وب ۰ راش« ود هنب را وص هطلامات

 تیابن ۰ رلشعالقاب هابنایسصا هکراراقاب ۰ رولوا
 هنک | هدزکد قا هجوف تدم نوک شب قرف ما

 هنیزفوکریمزا نوک رب هرکصندفدانب وا دیرج هنب وپ
 موف نالوا یسیننی كنب رهن زردک نکیارید هریک
 تالرسکع ردفوب 7 یمزلاق بونالباص یک هنب رزوا
 نوا یفیدلوا لصاح ندنزوب كلزسنارفيتقوخ
 پوربدک ود العار یب رویذع راکوپ قارب نادوپق

 یکیدکچ كنيناث یللاوز هدنحایس و رنو قنرآ

 هچراب یثاب یتسسوا ۰ زکییروص ج ی را دلاقع

 یشابقاب آ نیلاب هلهجو یم ریبعت بول وا هچراب
 شعثپ یراب دوخایو دام واتروتو شارف قابق
 . وکو یرل شید یراهکچ ندکع یسابروچ یادفپ
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 كارت والثوب | رب ل ۰ یداروا وا شلو هداءاوخ

 هدنرزوای کودک داکم ال یلقنأناحم هل ر گید ندلحرب

 كعا هشام لادنص کج دار قە ردلاةرووت

 ردق ه هرلءهدخ ی ك كط ارم و لادنص هازوفاتەو

 * رارروک مارکاو تزع هروک اکا هسیاراراب
 ر هر ص ندکدهاکب هد هاک سا ردق نوکیمرکب

 ِِح

 اچ وت:هنناس ول ریهزا هرزوا یقمارآ لو هنیفسشوب

 بوبالنآههنیف- وب یسهرا؛ینانت یدیاروبتچ هلوب
 شابتسوا یروینسرراکوب قارب ۰یدقیجهلو رارب
 هژتااذر وش هدلاح یعیداوا جآ نرف قالبج

 ایح ندقمنالکا هنقلخیک یتفبدلوا میک كنهیدن؟

 "یدباشعد < مزسنارف ریتفر » هلنهج يکيدليا
 راکزوراب ! آمولعمتحایسنالیدیا هلیسیک نکلپ

 دوخاب و یللاق بونا-ةهلاح هدنسهنروازکد ندا نس

 قرهافریح هدنسهزا تمالس هلباقرغ هدرلاوهيسکع
 *)رلاح وب هتشبا ۰ یلهروطبوب هساکب یلاحتبفام

 هنب زفهاپ بی رف كايا یللاوز هدیکوش یسپه
 ید راهدلاط ۰ راب ون هتروفر هر ندر, ۰ یدک
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 هدنناط اما هدایزا هد ند راک جهلي هر و ناو

 زکلای وێكجەديابئاف هد و هساارول وا ق هنلوپ
 قار کج هل دا هداوا لا 1 هلوا تاسف ید

 كن و ۱ رابدت لک ۱ 4 یدداش یروبذ س راکو

 . یدلوا یضار هن.امقیچ ند ربآر یناث ه: رزوآ

 هدان هیص وت هرلرجات مهب هدنسهلکما ایکو ایت ورچ
 . یدارد وک هباروآ رهو

 یتفاع یف هلوا معقاو م وا ینا لرد ودح

 هدلاح ید وا ید رب ادعام ندلیهن اهدژارب

 9 یه تد ےس كنت فوم مدع هجاب ورزا نان

 قوعح)ء الاح هل ان یفیدلوآ ىم ەلەس ردودي

 دسا وا تاقووآ ۳1 ندفنص یح رب هدبود الیصح

 هنب دافتعا یکجهلع هلازاق هرا ردق اسد هدلوناتسا ۱

 ٩ زکسپهرونکب هسیا نمروتکرونف
 ندناصیح رب ہد هلک سا ایکو ات وج طف

 یکوب ندفنص یحنرب رکا لد هبال وخ یتاتاتووا
 رب یرطوط اهد یدبا هست الوخ نکل هسا

۷ ۱ - 9 : 
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 ۰ رولب هلو ولوج یثاب ی + رع هنادكي ران آ

 هزاچ هقشب ندقهالغ آ هزکدرد قترآ نوا كرس

 ۳ ردقوپ

 قج هنیجا ةفیقحه دن راکم لیا وش یان مرا:

 یهاکتعمجا نك رب0 واتا هدام ور. ۰ یدلاقدلاخرب

 هلسنعجا م هاروا لرد ای يت ییغید] وا یسەرت

 یو رام رو: تیاسنع هلاصیا هلوبناتسا ییسیدنک
 هلب وا تعجا وب ةد هسا شات ااح ر هنمان كلب رهن

 اوز + یدعهدیاحاتا وه رب كحهر دل وکزو هدب

 اط ویچ نوجگا یسهداما هلو اتما كلاب رو الموب
 كنس هتفع نکلی ر هلوتاتسسا ندننهلکسا اکو

 كنسیدنک ینانث ۰ یدرواک مزال كملکب یینکرح
 رودا ور اض رق هليا ناب یغیدل وا ندایلمافرب نیکن ز لصف

 هداج یا اقا هسیارارو-1وا كجهر و یترجا

 یدالشاب هنیمأت یتکجهدیاهداما ضثافع» هدلوبناتسا

 شمر وکی رس رس ق وچ كب ندیا ح دمت هدر هد دسیا
 قالوف هرزوس زاوارولوا هب وا رامدآوب نالوا
 كك ار هسلوا هسلوا هلتربف تالي :مذمش بوزو

OT rقم  
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 هک شعا مدآ یلتیناسسنا رب هنب ایتشا سیر

 هدفرطر قرهمهو لوب هدرلغاط مدآ یفیدب وص
 هبامور قرات مدآ ر, هناي نوجما یمالوا كاله
 «یدیشمریدنب تلالد هنسیدن ؟ ردقهلوب نیا لاصبا
 چه هدسیا شمالک آ العا كب ایقسشا سیر یی .دلوا هل دصقم ندنسغ| جرا لو امور كئيبا
 سد هداب و اذه 2 ید شمامراقبچ سم

 یفیدراو هامور ید اوا ید موزا غە رام ج

 هیلو هج رغوط ارپ ز ۰ یدالک آ هد یفاث نامز

 یشاب یه رع هدشننادیم رهي ن هلا ی هما ىب

 هجقا ر, هلب وا ولوج ہدکد لبا راض یونیاوج ۰

 اعقا وید ی ه2ناب یکی کیدلیوم ییکید-۶ ضبق
 هده بسیا ش ریو هونیاوج یثاب یبهبرعر_ ییهچقا
 یا تیام ۰ ىدا نابمرد ییفردل وا مدآ وب كن

 ندنفرطسیلوپهنیلیوس ینقیدلوا راتفرک هرادودیح
 : کی داند هنسیدن؟
 د ۶ ریکر اد ودیح هنا كشبا ! مسودآ = 2
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 شهروتوک ردق هنسهرافم یکب یان هد «زکسقج

 ۰ یدیآ

 هد:ګا یقلغاطرب مظع یسهراسغفم كراذودح

 هجفدلوا ینورد طق بولوا هراغ» رپ نیرد تیاف

 و تالوک ام ولرد رهو شفشود قرلوا لمکم
 «یدنا شفلو هدقهر دل وط یرابالوط تایورسم

 لزوکو رایدصابلوک الما هدهراغعم و یدنفا یان

 یس ر دودیح ۰ یدالشاب هکع هلیسب ناح هلبا رلبارم

 : هکیدا شعد هنسردنک

 مر «نوسلوا نم طم هلیمام زک کوک بس

 تیامر هروک ههچقا یکیدر و هز سک ره هدزماب

 ههدا زمغردلا یغنارف كم یللا یک زس ؛رروک

 ۰ ودیخاشا هلم ندنتح ها تبامر وش ردت
 تدوصع هرک-صنوک جوا مدآ ندیک هامور

 زلزس وک رولیرمسوک هی. هغناب راه هل وپ ۰ یدایا
 رکشنلا عم یتفیدساوا شرب و یراهزاب هدنآ رب

 - وا یرازوک كنان هراره+ هدا غیاب هب یف

 ۰ یدلسکنادنز اهد تاقرب هراغمیقاک ارفوا هدنک
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 ڳو لاح ۰ یدبا شلیا نظ مروان اتر وقادر

 زرو ماو نامز یرلفدب وص ینسیدنک رادودیح

 ونیلوخیمئر راجه رع هدننادیم رهن هداموو
 ۰ یدلیا فیلک: هیات نسل دلا وری هنمان

 .؛یدلاق یدلوا لال وغرا هفراکتوب یان

 رذ رج جا هلهجو یط یدنک رادودبحو ارزی زا
 هدای ز ندسکره اذهمم ۰یدیا شعالکا یفیدلوا

 ید هد.نگاالب وش یا ندا نان لفاع یتسیدنک

 ه:سدنک یندنک * یدبا شل و تلت ز راده رپ

 کلا ۲ج |

 یرهراب یشاب ی هب رع امامردبا یب و ریج ب
 یمهراب ردبا تریغ هخهراو هیاموزن لوا ندزلآ
 ید ی یاب یه رعادعام ندکدمردتا ماست اکا

 ۰ »:مرب ردتنا علمت هلو
 . یدقیچ شلک اب ید با-سحو هکافءااو"
 هرکص ندکدربدننا یب وریج یسر دود-یح ار ز
 E A E کوی اتکا لا
 هو هدزر ردف هنندوع كمدآ كجءدک هانفور

3۸ 
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 ج ا ۰ رارد ر ومش ك یرد ود كنابلاتا ۱

 نچ هد رللا یک یراد ودیح هراس تا # رانو

 4-با راو یه ره هد رلرزوا بور دل وآ یزامدآ

 وغرب زکفاپ *رازغا یادودیحترب ابف ترابع ندا
 ۳۹ هلهح و کلی هد و دد اک كنان ییس 4

 : راردآ قلد ود 4ا رهام

 هدنرزوا هسا رویجآ هنناح رک | ایقشا سر

 . یتسمآهفرطرب بونالرف یراحالسنالک مزال یمغل وب
 هن یثک نوا زکس كنان هدکدلبا فیلک: هب یان
 هدب هلة وا هد. .دحراخ كن اکما یلیبءدیا هلن قد

 .دنکو ا كسر ییسهابط ىلشت آ ینلا نالو

 ۵ سا راو جالس اھد هد رزوا ا ۰ یدفار

 اقلط هبسیا ردا روهظ حالم هرکصو یتسقار
 ردا نیغ یاس هكدا نایمرد ییغجهناوا مادعا

 رو ىدا نامْأت یفبدق و یالس هقشد

 اريل شقا یللا ىب وط هد ناب كنان هدن اوب

 شمهلکچ هش رزوا امور یسه-چلا قاب قرةنلو
 هارد ودیح لبا یعایضالدنزکلاب ندنغیدل وا رب هه وب
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 نیزسکغا هبدأتییب رلجروب کءدسرابلصالا

 كب ینانلءاک ناذع یدیروینس راک قار, هچوف
 باکترا ین راع رارف هابلاتا یراتمضح یدشفآا

 رانی كلا ءااتبا هدکدساک هبیلوان هکوبلاح « یدلیا

 ه١ ألا هجرلبلاب وروا كا تراي ز ىب رلغاط
 هسنا ییدنک و كردیا رطاخرد ییغیدل وا ندرلعبتت

 هزوک یبشره نوا كمهزکب هبلاب وروا اةلط»
 یک فوزوواا قرهنلو صاح ایاد هغءریدلا

 ۰ یدم«دیاماء ولردر ینلما تراب ز یرلناکرب
 رزوغالف قرهتیچ هرلب وک یاد هلبا لاو

 یمهسبلا ءایس ىلا وروا العاتافرب و شا ارادت

 - راثب اب وک هدسلاح یغیداوا ماسر ج یتح قرلا
 نوجعا قلا یی رلر لرالحم صعب هدنرزوا راغاط
 ش٤ دیا یموبلا ماسر هدرب نام هجوف هنتلا یتتلوق
 یماروب هل وش یماروش كرافاط قحا ۰ یدیا

 دودیح كولب ر هنسوشراف نکیا وزک هبد هلي وپ
 یغناب كياشوخ هن رزوا هعقوو هتشبا ]یمن وسمچ
 ۰ یدیا شلیک هیلکلاپ
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 زوب ترد جوا نددوجوم دقن لءاتاب ییفیدلوا

 هسسیا نداکمرپ و هشب راجروپ راموق اهدیاری
 كسی هدنلا هدلاحیفیدش واص هنایلاتا نب رسکمر و
 هنسدنک یدک ۰ یدن وش ود ییغج هلاق یماربا زوم د

 : هک ی دید

 یراسرد قوةح ماع ید هدایلصم هتیلا س:

 هيا مدءهلوب تفو هلرصح هدسراب + ردراو

 را اروا هدیه ۰ م ر دبا لب صع هد ال

 ۰ مردب|لیصحت یالوق اهد ۰ ردرلرب یغات امگح
 یار هد ب واک یسا ر نکیا هد هعا اط» ۳ ۳۹

 هلو انس! نالوا یتکلع هنکچهدیک هایلصم اوه لرد

 ابجیدیا همایاراطخا یمج هل وا 23 ص یک تد وع

 ره دام ار رک هیدبایمزغا اغصا ییصصتو یاد

 قوقح ٥) هاب وروا ۰ ردراو ېچ درېک ربارب هليش

 هنیراتسودنوت ینکجهدیک هغلوا تاقووآ هلا یلیصح
 .اهش تاقووار هدسالا هدلاح یغیدلوا شانا نالعا

 تدوص لصن هلوتاتما نب سشلوا یمهماشد

 نما اتو



 كرا دلا ینیدلوا قنحم یک اله ندشلز با
 یوادت هلا اسهتعا لاک هدنس هن اح هت یخ اب رغ لیکم

 ۰ یدیشاع هنر فک نوجا یکیدلدبا
 ییلنع زار, قرهلوا بایاهر ندک)هنسخ

 دوجوم ۰ یداب باسح رب یناث هدندل آ هندشا

 هجم راب ك ردیا باسح به یتنالف ینجروب یس چا
 ههرولوا كجهداه ومت امانی رانجرو

 . روك یتفجهاق یساریل زویچ وا كب تحت ۲ هدنلا
 «یدنیکندنشاب رارک: یلذع نالک هنشاب زارپ هم
 .دلوابلاخ اهد یراشیدنک هلتروص وب كرالفع طقف
 هباع*اب ۰ رول وامزلسم یب راتدو م هدلاح یراق
 قره الاب هک وشودلزوک اهدیااح یدنک قان

 موم نالو هرزوا كعا لولح رلبیبط هکن وح
 :هبزسوک ضریب راپ کنی یا
 یتسقک هب رلفرط ایلصس كنابلایا لاح همز لر
 و ی رو رامون هچرکا یناثندنرکدلیا یار
 وهدد-سیا شلوا میاش یغنبدلوا یبروب سونا
 یزوعكنامنع نالوا ندنهورک زابراموق هنب زوس



 تر
 هتشیا 7 یعرلن وب راکنرف یرهراب ندیک  یقوب
 هدنسس هبنرح لباف ریغ یسب وادن ییا تریغ وب

 قلش وخر ندای ر كردا رام هتلع راموف

 هس هراب هلکعا عدراب ید تالهدراوسخ ندناب رب

 یعبدلواشعا رورم هام زوفط ندنرزوا كنلوص و
 قوعح اع هد بوالر وط ییسیدن؟ زونه هدلاح

 ۰ یداشمامهدلا ترشابم هنلیصح

  وش واردفهرلحابص یراهجک یک رازابراموق
 میرن یبارخ كرمشپ دوجو هدنامز ریت یرالاق زس

 - وهو هئرشع هدیانث قرهلوا هلضف ېک یکچهدا
 هلببسح یقلوا یلک لاما ید هب هبا ومش تاس

 هکآ هتسخ رب هلب وا هرکصیآ زوةط ندندورو هسراب

 ۰ یدیشلاق قمر یب آ هنک اله هکیدلو| راچود
 مع ر تاوبناتسا هلتبلقف کا رمسش رب كسراپ
 قددصت قحیسهزاوم یکءدنفح یییدلوا یوک

 یک د وش هتشیا قاسم یبلح كجم روتا

 رب رایدلا بی رغ هل وا ار ز ۰ یدروک هدنساننا
 هملوا راحودهدلوبناتسا هک هتسخ وش مدآ
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 زار هدلاسیکیدروک ییفرطره كسراب کوا

 یکهد.نفح سراب كءامروک هدیب رهاخ امت

 كسراب قترآ یانو ندنفجهفارب صفان ییناففدت

 كهل هزک زسزو-غالف ملیادیب رلفرط ره

 یدنک یر هاخراموف نددنکیدرکوا یمراب ردعق

 ۰ یدالثاب هرابز هسیدنک
 ؟یمنوسهالشاب هغعآزاقهدرفن و وا یغیدانب وا تاليا

 یس دباغ هراکنرف «دنراه و ! رورغ یهدیان یاو
 هربا ىح نالوا صوصخ نوحا نو وا ره اقلطم

 هنفید-لوا یهر كن.سیا نهذ فرص هلطزوک

 *یدالشاب هفمردنرا هسادر دنرآ ییتراسح هل ان

 یب رفت آ هما هنسیدنک ہدیاپوب راکت رف کوبا
 اعاد نامه هد اهم ۰ یدآ رویم هو ود تک

 اکو یمددن ک هاک یرالرکص یقرهنازاق یهیدنک

 كنان هدهدلاح یرافدالشاب هغ ءازاق ژزاب رام وق

 بلاف یمیدنک پھ تیاهن ۰ یدلیسک یتراسچ
 ۰ یدلوا ردا

 یاری قاچ هغمراقیچ ینکیدایا بئان ای



۴ 
 ره»دسااحره فا معالاب ییکیدءهزکب هنن رالامهاح

 و كب ییا: نالوا هدکعلب یسیدنک هدص وضخ

 هکی دنا ربد هدرلشقلا یتنفد یدنک ید هدهنزاوم

 لوبناتسامزب بواوا اب وروآرمش لصا بس
 7 شعایفو متحهدامدا ییغیدل وا یوک كوب ر دسیا

 یرللامقالراپ كا كلوبناتساهدناب ۍرا امو كسر
kbرویلاقیبک یکا رد ی وک  ! 

 ی دەدنص وصخ كچ , راب ند ہبج یان

 ییکیدم» زکب هش رال لوتاتسا كس رللام سراب

 رهلاحره طةف ۰ یدارونوشود هدو بوروک

 یان نانلو دقتعم هنغیدلوا دنت تمک>رب یتکرح

 *یدیا ریلب هدا نیمطتیتسیدنک یدنک یحدهداب و
 اک یدارد

 فرص: کج هنلک !نوکن وا شبهدنوشمدآ

 ۶ راو یررض هل شعا رو دیک هجهدایز زارپ

 هنلاع تا هبلط هد ب وی الشاب هنلیصحت قوقحنف نیرای]
 فرص»زآ كهللا تشیعم رب هدابس تباخ هریک
 ۰ مرایاتاقام قالت هدمردبا



 ا 3 9 ۱

 یدو هکررایلثع و ن 7 ۱
 نه رب شوا میم هدنسهاس ی راعم اب ورو

 هع راب یدقلاق هنب ۰ رزوآ تاسحو یا هنا /

 ? آلکد قجهیلشاب هراس رد زبك ردیک طقف یک
 یقج وچ یا اوزهرکص ندفدالشاب هله :هرکو بم
 هل يص زودنوک هک ۱ یتج هاب هبب هبانداهدرپ
 نددرص ین رب مامالاب قوقح هل ردیا تمه فرص

 ندزمالثابهت۵ و !قچلایمهمانندامش تاقووآر
 هک | سراب و یسروک یسراب قجهچراب رب لوا

 قارب 7 رولب روك یقودچیسغکا قجزآرب هل ز
 كن دن ؟ یدنک یدنفا ات یرونمراکو

 هدسزاب + یدنکب هلرسهداب ز هد یسهعلاط و

 هک | هل راب ریه ضعب یکیدرودتک تار ۱
 هنا راسیلوق هدراورتاب ۰ یدالشاپ هماود هن رام ِ

 هلا تدزب ر یهدمالف كمتر وك هلباراسبرکا باو یک
 یک ی بدلوا سیقم هنیصانم یعید الوب شعا ادیب
 دخاک ید قمت وف ندنس هقراراتوفوف هدراراول و
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 + مزال كعد یر هضح تنح هتک ح و كنان

 راروصاک ۱۲۰ زکی روصهنسدنکهدرب طقف یعزاک

 رب هن الفام قجدقا ر هدن رب یران وطاف زک 4-هنفا

 ردفوب سصاح روشیلاجهمأت هرس یفیدل وا تکرح

 هن هدنوش دغل وا تاقووآرب لمکم نکیا شاما لرصح

 ردا لیصح اهد تج هنس جوایکیاهدس راب ۰ شلاق

 كح هک هلوداتسا« قح هلوا تاقووآر لکم هنا *

 بویلوا مظانم زونه یک ا لوبا سا ردقه ره

 ندباعم زونه هدننا- م راکر جد یتعاص یناتاقووآ

 هلا دیباجا هعن هدهسیا هدکلدنا قلق هلتروصر یک

 ممهدنسهرا ها-2۶ ةع تیک ییراو مورو نااس

 هرات هتشدا ندهیدلوا ردات رلاوعدقوجرب ممه

 !یتج هنازفیتب رلهراب كناند ۰ كجا تلاکو

 یعهراپ زا یرتقووآ ینجا ناک هارو نداب وروا
 اواو ادعامندقداشی ر وجفاف ۶ راز وار

 راروبیدا ادیب هلی رلتورت *
 باسح ردقو ؟ییاسح یهدیان یمزکیدروک

 راک هرب اح ها هل و زا تآشنندلتع

 واخ یخ قاذ نج ی تی یک ر
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 یراب هه ارسصاق لفع یدنک ؟نوسلی هالا

 .اص كنلع وا نوجا كل ,دیا نت یتیتعفعم یدنک

 سمخ» هراتفع ناک هده-هور سفن رايش یفج ەت

 ندراقع نانلوارک ذ كرهلب هد ااضرا یییناتهنسلاق
 ندنفرط نارادهصح رکید كنهسصح یجهلئاص"

 هرکص بد كنوب ) هلکااسلدیا تبخر هستش
 یضارا کدرپ وک زفه:داق ( ردتفج هلیشالک ا
 نالوا یرلبلاط یی وهسصح كنخاط ر ندک العاو

 هدهحور سه هل راد قرهناص هناراددصح رکبد

 شانا همیابم یب راهصح كنلغوا ندرا-ةع ناک

 ۱ ۰ یدیا
 ردقا رل كب ىلا هنلا نان هد هب ودست وبشا

 رب و ادق یی رادفم رب ندنراجروب بو رکج هراپ
 یهدنرزوا یراضعب ندک الما رکیدیخدینب راد
 هی رلاد نی زسکنرپ وریخ هنسهدلاو یس هنصح
 كنتسدنک لصا 4 ومتااب ًاغارف دوخاب و ًانیهرت
 ها و یا ریل كم ترد ماع هدب هرزوا یوا

 . یداشقبک هسراب ندلوناتسا هدلاع یغزدنا و
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 یه وات ككراتوب رک ندننیدل وا شوج رو ا ریل

 جاتحهدقن نوعا قراص» كتحابس سرا ر رکو

 ندنغیدمەراو هراد-هو هسدادومن یکه دلا بول وآ

 نالوا هدنرضعب هسا زالوا ج ندراقعو كالما

 یسهدسلاو یللاوز هدفدشلاق همتا ص یک فج

 شوثلاح هداشرا ییلسعوا قره الریص بوالغآ

 ا هدیتسهدلاو ییالوط ندنسلوا لر هددسا

 هداسد اھقاو » 7 یرواوا لباق دارا ی وات

 لک د ردا ید را داق نر و نهصت هن رالف وا

 هنسل راق دبند رامج زونه یک زس رانا هد رل هسدا

 فراعم كلا وزوا ۰ رارداکدندن ریدقلرت نانانبا

 * رار دیس هلضاف ناوسن نالوا شیش هدن ا هلی لح

 نادرا ودنک نوڪا یحایسا وزوار یرالغوا كرلنا

 یابد یرالغوا كنرلهسلوا شتسیا هرا و تصح ر

 یب راهچنا4 ین رااصخ ره هدرا وم روک رلنیسزک
 یزغجدافدرامب هلآ راز وس یکم دن ز رط 6 راز خب رد

 . ۰ یدیا شهراو ردف هریقصضو ردکت

 مام لصن هلغوا ر هداففوم رغ داق هراعب

 "E ۳ تا اف قهر



۳ 
 مزال یماوا هدا ةد یا كناهج نوت نوجا كاك
 .ردااحم ک ردیلغا رکشت هسیاوب بواک

 ینافو كلانا یسو«یمااب یمن هسراپ كنيت ۰
 ییرکی یان نامزوا یا شاوب عوفو هنب رزوآ
 قلاهنشاب ییلفع هدداب و طاق و شهراو هاب جوا
 لئازو عیاض هک اب ند اب ییلنع بوب+هلوا لباق
 رار هلا یلغوا یهدلاو كابان ۰یدبا شلت

 شلا كناغایسو» نامز یکیدلبا ناک لقن هب هس ورپ
 شغوط لغوا ر نالوا ندی راف یصکیا یتیدلوا
 رف ناغوط یرهلوا یشکیاو شا تافو هددسیا

 كنا سوم یلاب هلع هان ۰ یدیا شف وب تایحرب
 ثاربم هلغوار و زفر و نداق یکیا یلاوما و كالما

 هبیناس عبطلاب یکوب لا تنهصح یثان ندنلوا

 دوقن و اما ردق قلا كب یرکب هک لا
 ۰ یدیا شعثود هنسهصح كني رتمضح رویتس

 كم یتلا شب دنصاب کو کوش یان ردق هنامزوا "
۱ 

0 
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 ۰ ندنانسح الماکر اش یقیدابو یکیدروت و شاوا

 هدلجرب نام هج وقتا فی زوبنلاشب «رزواقلوا
 ۰ ردشلا راد هب امرسو نیز

 یی زە هم راب هد اب یجدردوش نمە اکحوب

 یلاح یهدلوبناتسا اهد هسیالرت زمکجهدیا هبکح

 هل و هک رد 6 راک قارب ود یاد / کد

 ندنواوطاو لاوحا یهدلوبناتسا_تكمدارب اد وه
 نون# هلبیسح نمهناسنا ثایسحو هاف ترف -

 ندیراوطاو لاوحا یهدسراب هدلاج زمغیدمهلوآ
 اذه عم 0 زهغجهبءهلوا نوت هد چیه

 ید كنتحای سوب نالوا هسراپ كنان مالک قوس
 و كنو 6ح ندنکیدلیا مار او اسضتفا یتس هاکح

 ۰ زروبع هقهام هقارپ ناصقن ییتمج

 نکس م ترافسوپ كنان هی رب لواندنو

 هدنروصت یفجهلوا نک< تم زد هبیس راپ لدی
 ههفدوب هکدب هدهسنا شلاق هدرارطاخ یفیدنلو

 هلک هرازطاخ هدردشلوبعوقو هر وص لوایتم زع
 هلو هح یمایلخره كوان 1 تاه 5 رول

 کا



WELمر ۳۹  

 ۷۹ ی
 4 بابیدرد #

 < لر ر هدع راب 0

 شل آ ها واوب فیأت هزع رلثراق هحولرسو

 رب زمیدنل و شبا سشاوعبط مدعم ردقهنس-نواو
 ررحموب نامور روکذ. هکر دپاراطخا ینامور وب
 را؛راق بولواندنرارهشا كرا بے یغیدلا هلآ لزجاع
 تما تبانو شه والت هلدغرر كوكب هدندر

 یتیم اوتیق دهد ابوش کلا ةا هل سا وا شعازف
 راظتلاو دیما یتبرلقج ه وفوا هرتفرب بسااتءاک |
 1 رردا

 ندلوژاتساهدنامور« كلرت رهدسراب د هک وبااخ
 هدنس ھه > ردیدنفا ح وممن مبدل وا شهردنوک هے راپ

 صاد كرلنامور مدآر لساکو بیداو یکذ
 هدسراب ۰ ررونل و رداب كن ید هدا یم یم هلی

 یاب كاج تیندم یبیدنفا حوص كتنامور كرترب
 هلوزننارف زاوارولوا هدسراب نالوایمیمو#تن
 بئارظ قوجرب بوریک هرالاق یراکج هبم» یک هل
 یدیدنک یرارتسا عج كنالاح بئاحهو تاعوفو
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 یکشمتبچ ندقالوف نوکوب ییسېد ۰ مدجآ وله. 

  1هر یدیهطروع ردق زو هلا موسو

 هلوصح كع رانا ویحردق هشیقهرکص ندنو «مدلیا
 رکج دبا ظفح هج هلب وب ی د یرل هط روم یراکجهرینک «

 » شانازف هل زرب یتلیآ زکس ید ا مفجایب
 3زکسرهروهروب تفد هنسهجرد كغلراشخ نالوا

 هدتودنا توعدهارو هلي یزرس هک میگنز زدفوا

 » هدلاع زککیدلنا قزرا هدزکی رع تدمن وت هتشرا

 قلیآ زکس هلل وب 4 ورق تداعس زکفیدمهلوا یتفوم

 زکیروب ۰ ردیش كج هلب هلک هلوصح هلا تهرب

 !ایهب وا ؛رویلک کج ەد « زکیلوا رابتخ هلی

 ..انتوستات هطرو دوس قوواط یمشجاباب یلیکوم
 هت وعدو هدلاح مبدل ا وات وکر دنمم هک هللا هو

 دغلخانسک یمراسج اذهع» ؟ ےم لآ تراسج نده

 اضم تراسجوب هبا زلوا جج زک هسیا ردا لج
 هزوک اک | هدزکیلآ هفاصنا رظن یکیدلکو راپا ندنربغ
 انش . رکیدا وفع یزکلوژ
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 هدرلبا-تک ینفجهلبراقیچ یترهلوا هزان هن هزکص ,

RE 

 دانا وح ۰ زکیالکا یس هچرد كل رایت هد میدیا
 یدنهزکسنوا جلب شب یللا ینوکی كمالو-_ممجحم
 و2 نوا مدآ كتر * ردشاوا لاب ءزاقتردنوا

 زلواشعبا نیت ی هباکا مززاوا تل 4ارب رلناوخ .

 نالوا ندنل وصح بد هجا هب هبه رز تالو مم۲ یوا
 زوریگیا هلفبو ر وف هفواز ویکی | دع امندفدل رپ آر قله

 زوبچوا ساب هقوا شع هبل وصف وروف هف وایهرکی

 ورو ف زوامش* ندهدفوا زو مصم وروف ناجوف

 یزد شب ناسراص ثنوه وب یکیا ناغوص
 یاب یوک هناد زوةط یعابف لاپ هاد یعرکب رب ون

 قاوا هردم هزات یاشیف ادعام ندک دلدبا رابنا رد
 هصارپ زویشب كب و ینادف هن زوبغ+ ید هرزوا

 ونوا هکیدلاق زآ اه ۰ ردمنک | قانزسا رادقهرب و .

 بو راب هنج زبْب هرکرب یبهطروع + مدیا روی

 - دنسر_ هج” وکه نیما لوک شا ندک]ا یا هدمب

 ندرهطرو+ البا هدانا نایت هد مدیا ش.روک

 هدزوم ۰ مدبآ شعا هين هلروص و ین ردف زوتوا

۳۷ 



 هام هتشبا هرزوا قلوا هدنآيصللامامت كغبدالشاب
 هعفد ترد هزآ هد هدنفرظ تدمو «نیددعوتسخا

 . هدلوبناتسا هکزکیدردنوک لج رخ شورف"رکی
 ۰ ید ارلقج هلوا شل دبا ج زخ الماكر نوب مدیاهدنال وب
 یکجب روک هدنزفد مکیدلیا عدقت ال دسناهدارو

 زود كم جوا ماهیاسهزارب هلا یصارا هرزوا

2 

 زویشب زونه نوجا یضارا ردشلوا غلاب هشورغ

 هام قې نوا هعاسحو بواوا جرو شورغ
 ۰ مدل واشعا هرادا هلا شوزغ تب یعدن؟ هدنفرظ

 * ردهةمرو وط نرفزکلاب جاستعا كناسنا هدارو

 تالءوک یز نکای هناد جوا هلان ولا تاع ابعیکیا

 هرزواقاوا هما تال هنعر هاسنايم تفحیکیأو

 دکل ور وک نررملکا كارو ۰ رويدا تیافک
 سم هراختا هلرايدش نالوا ندارم تيففوم

 فراصم الصا نوا كمر دناکا لعوک ندنفیدل وا
 ندیغاج رخ تال هنر * ردفوب حامتحناو موزا ههدناز
 ادعاه ندفدل وا دوج وم الماک ايشا مکیدلیا عزاب

 شضرع ید یرلیش مرد وا شربت ؟هدوجو كعدنک
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 و هن روما یدنکیدنفا یمانشمزب هنشیا

 راو سلیوک ید نشر ,. كردپا ٹن هل :4مجو

 هدعاصن یافبا نوجا یر روءا ثااولپ وک

 1 اف

 هنچ ولوفنال اد « زوووف » کیدا رابا تجامع
 یرلتوع یکید دنا عرزو یقه راقیچ جب هل يغب هی
 یرل+دآ یکراح هس وک هلرراق ره۰ والد قعالوص
 هدنم همدم اب وب فی دل وا شلعا دن ل صن هن سی دنک
 یون و كند رواحموا طة لدیا شتخ!او شهروک

 یهچ وا كسء.دور و ه:غاعه-یکواناطاس كایسانش

 هدنزاب ثالرازو نه هدارو هسبا زر بوا وایم4:

 ك هر وک یتتاینقتو« یک, دا ازای وب ندزمهل دل و
 و یغبدزاب هن رد هد هوتا كايمان ش نوا

 كب ون کم و ۰ ماه يابا تند. رظن فطعهن وتکم

 : ردوخ یقروص

 ؛یرلترضح مدنفا مجاباب ماودببس »
 ىج هلو هدنلاع واپ وک افلطم كارا بت

 ۰ لی دليا تاب! یتباصاو تعصزع را هعلاطءیکءدنفح
 هشبا ۰.یدلوا یس هنس زونه كف را ندزمم



:۷ ۱ 
 پو هنکیج لب رافابا یمیدنکی تب راقاط رب لر هیمهدیآ

 ریثاب هرک رز هلیبسح یتفاج نکا ۰ ردا لاله

 كج هبل دیا تجار هی ید یقمتاق ندرپ یقیدل
 « رواب تاب ردف ههر ېک تح هرک یتلاشب هسرولوا
 هنس هط روع ج هعفد یکیا رب هلل وب كنندنه هدر

 .رزوا یسهطروع یدنک لصا هرکص ندفدل ربتاع

 یاو كني راب رواب ید نه هدنبسل ریتاپ هنب
 رايد نه یرواب ۰ ردراو تلوهس یتد.نوجما
 تأ دن ندر همعیچ هدنامز قوفص یسوب جوک
 ید.نه هرکصندفدنسصزا یکی کرک رلا وه ۰ ردیا

 قرهلوا زآ اهد تافو هسرولوا قج هلی راقرچ
 ۰ روب هلنلومماهدرلیرواب

 تانا و زی هر وک هنانسح كندنفا یماننش
 .زوک قوواط رب ۰ ردفوواط یسیل راک لا كن هیلعا
 هطروع ب رق هزو هدلیپ هسرولپ دیا هطفاحم هل

 هدا لصاح جلب ید هنادشبنوا ه_الغاصو

 < هدراکناه و هدرلن وی وق 4 هسا تکهر وش ۰ رول

 ۰ ردن وب هددنسب ر جد كن هیلهاتانا ويح یی
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 -یفلتجاوپیمانش ۰ ررديتجحا لا ای بده."

 هةخاو دوق رب ىل ااف كنتاكى دنه قر هلأ هنفد رطن
 کج هادا هدافسا رد وا ندنتس هو ثالهدسلاو هدنرحا كتو ىر طقو یفجهلوا

 یرانوب نامز یرلفذ_ وا ج رهط زو یغبانوق هنرن یعد كزابدنه رارب ةلرلفو واط ها شاب رد

 یشدخ كل 4اد یی یر هادمر درک تو لاح
 شمراق_یج جلب نوح وا هش نو ردنروک

 الرایدنهو شمع هایم قرا كروان |
 لر همزوم یی وب هد عیاض ی رب ته قجا ۰ یدبا شعون هطروع ندیکی هساا هنا آ
 هعفد یکیا بورعروط وریک ندقغاب هدنرارزوا جد
 ید هد رب کلن ندفدزانیچ یصلپ قوواط

 هدهدافتساهلدروبص قم اب 4 هتچولوت دو یبیدنه رب یمانش, هلغهراقبچ یصلب یدنه لتا

aهظفاح هب زو انک یس ورواب نامزا یغبدرافیچ چب ندنتبدلوا نرخ رویت تره فتا ۱  
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 .یدیآ ش ر و ییمان < ه اځ رامن » هام هبل وق یسانش ۱

 شادفرا هنسیدنک هد بودا تدوع ندنشیا ماشفا

 اص هلردیا عج 4:1 وا وب یرلذا و هح یکیدندنا

 مدآ رام ردو یسانش نامز . یدال اب هکءزوس

 ۰یدیا زءهخینص د هروصت

 زکیدد رلذاویح یکیدندا شاد قرا هنسردنک
 بک صیاد وا شا هعن ایه هکلبهدنابم راو نامژ

 هلا یکی وک نابوچ رب هجوق هدهسیا رولک هزکرطاخ
 یسکب كيوک « زکسزمهلو هدزک دهد یک العا یی

 ارقف یکی» هسیا یک بوساوا شاروتک قردلوا
 .وقوا هدناتک رب كنيمانش هد «اردیکنا كنسهناخ

 *یدیاشلروت؟ هباروا هنبرزوا هرقف یییدنلو شم

 یراهدراغیچ هسهچولوف ریدنهو زاقواط هله 7
 شلوا یهافا تالتفحر اندام ییسبدنک ییمادشناهز

 .واوف و ۰یدروک شعوب هدرا هب رم ثكجهدیا نظ
FEV LR a4 رک هلت رف و٥ لاکوشا و نم انس  

 :!هرپ ورخ ییهلیحرب یغیدلوا شا
 هکردهوس اعم هرات دا لاغتسما هلنا تاناو بح
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 .هباون ۰ ردشهر و كاهدنوک جوا ندشورف مب ر
 هپ رافع هن رزوا كناو رااد ههناالوا توا كن
 .ه روا یرازاس یکیدس ندنازاسرب هدنراذ؟ یره

 ابهدو شروع لز تاغر ید هم رزوا لا كر

 یروهب كنابلع و2 هکردشمج زاس رارکت هنتسوا

 یقنیدصت ید ندنفرط راولب وک یتا فک .دکیمک
 ۰ ردشغلف نیمأتو

 حدع ی هل وت یعبدلوا شاب كندا یان

 تیا ہدنس هد يم اشکلد ۂناشاکر کو نوجا

 هرهب هنصوشراف كنوبف ۰ رد قوب ناکها هکمر و

 هن رزوا كيلدرب یغبدچآ هرزوا یقاوا منا نما
 شمریدشل رب یعد هنع هتروا كنا قزءیدشیاب دغاک
 ارض هجرد یموزل ندنسهچراب ماح رب یغیدل وا
 هتد و یقاجآ یوم كن ها وق ندنکیدمهریک

 :یدبا نمهلوا نکم ید كمروک ییفارطا هدنورد
 » زکفاب هلیزوکنیسانش هبهبلوقوی زسهدهرکر نکآ
 ابهد ندو راکش وک رافانوف لزوک كا اع

 ؟ رردیلزوک
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 الشاب هککید نادف هرارپ ندیا اضنقا هلیریغ هال
 یدکید هناد روا مشب ندن- سناب كتيشره ۰ید

 دوهراو تدارک شا د هناد جاقرب ندنڪا یوک

 سرغ.هج هقشب هد یرثنآ بولوپ یرانادف اواو الاو

 ۰ یدتا

 هدنفوف كنردف یدنک یسه بلوف كنیسانش

 ترد ۰رد-اکد یشر كجه سوک جامتحا هایلع

 ید هنرادرا رانو هرکص ندقزاق ترد ههشوک

 هنبرزوا كراقزاق هرکص ندفدیوتهدنباب و یقبزاق رر
 .هنروا تالباقم عاض یکبا هدعبو شفاچ نابط ررپ
 ككرهکید رااباب هدنهافنرا نوش وآ ررب هبش رب ی

 رر هلبسهلاطا جاغار هن و لوب هن رزوا رانا

 یناوایبن» هرانابط یراجوا رکیدو هجاغا وب یوا
 ییرزوا كنيراوید ترد یعب شعوق رالثام.هرزوا

 ۰ یدیاشعرواهدنلکش را نمد خاب و یسوت روا كیشب
 .ردلوطبوروا قرهلوا هلوطییسهرآ راق زاقوب

 ەدشرا وب هدکد ایا س جابتحا هجرک نوچ 73

 کاوش لاق حاتح ه هلعرب نوګا تنواعم هنس دیک
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 4 $ نت
 یک «ثال یم وک » ییعب « روق سابق را

 راما هلبا قهوقوارلباسنک هام هکلیلیوک به

 ردکه: رلناتسو اشاب ءا ینوک لیطمت ره بّودیا
 بواخا قاناوچابا یک هلع ردن هناشفا ندحابنض و

 .وم یکناه تالوصحم یکناه ید هدنسانا شوا و

 ییهجهلوا جاتحم هراتمدخن یک هلو ییکج هلک هدم

 ۰ یدارالب بوروص هرلناوجحاب
 ناو نوک یکجءدا عضو ییماسا كنهباوق

 .توجا كعا اعدر هدفجاروا بوراولاب 4 یدنفا
 :ونملاعم راهتخا "یدلبا توعد یراهتخا لشرح

 یجبزاق كلبا لردیا ییامد «یداک ب ودا لوبف هب

 : کی دبد قرهنفا هفار طا هرکص ا

 » ایست ارکی دا لف هراازوب نم اروا ت

 هلک ردغ4 :دنصوصخ كيکبد نادف ا
 ER شفق ك هن همرّولیهیا 2

 ۱ “رد هززوا كم نامه نامه یععوء

 تفو هدایز اهدا لإ یرتخ 1 یسانش لتربغ ۳

 -وا كرديا یخ اتاهدزاریتسات بلوق ؟یهردبا با

 و د
 E ۳۳ کک دنا تا



 تا
 لر هطروع؛دبوتیچ هسکرب ودشمالغا روکنوه

 وب نوا یسانش یدبا هسرپ و نونلا رر هم رب ره,

 ۰ یدیا لکد لباق عطف قغماصییب راصحم لیکو

 هکلاسعحا نکیا رازوقوا یرارطسوش یدعش , <

 دا وا هدنشاب کس ن وا شمیچ یکی ندمت, زم را را

 بو هیچ ہرا ری: قرەلا یتشاب هلب وب «دلاح یفی
 ۵:ممأم دا « مکچ»دیا رادا هلبا س یدنک یگدنک »

 ۰ رار دیا دامب سایت قف وم كد جوج ر نشود

 ار وار ز را رینارفید قح رد 5 ههجرد

 یک ییبدل وا مزال دوج ور یلتوف هب ها تایلع

 یشیاینجهباب وترا سج یفاک هفموروف ییدننک

 زج رلثراتنکل ۰ رولکمزال ید تراهم نوچ اكلم

 * رداک دم ورحندنسپ رب دل ران وب یمامش هکر ا وسل وا نیما

 نوچ یفیدلوا یداعحا هنتعاصشو ییتوفهحدوج و.

 > 1 شعر ورخ هط وا حالم

 سفت هدمنعیسانشهکلدر و ربخ دین وش یدعش

 4 هجنراو هوقبوا هدنس هلوب را هلی رئامز نوپواو.
 یل وک >ییعب «یقزتهور نوزهم» ینامز نالوا ردق

E 



I ۷ ۰ ۱ E رو و 
1 3 ۳ 

5 

 فر
 مزال یناوسیح سوک لوا ند کنم هب ولپ وک

 یغبدلا نوناص هکیدبا شااتزآ بونشودیغیدلوا

 جوا هدرلنوک وا هله ۰ نوسصرب و هب وربک یکم

 یشورفكي ندنسابا هرزوا قلوا ینلچرخ قانآ

 قوواطنوا زکسو ۰ یدلشین ؟ یمانش هاک اک اهد

 هلبسس هعنابم زاقو یدسنه حوا یکیا سورخ یکیا

 لوا ندهبلوق بوروتک هل رب هم رغوط یرلنو

 «یدزتموکت مراسم هبان یههوک
 یتذل یغیدلا ندنسادص كن راس ورخ كنيمانش

 .ادصكن ريف ناتانش هفاق كني: هدنلفوا كي
 هجوف * ردسیلباق كامن هديا سايق هنذل یفزدلا ندنس
 هت رب ره كنانا و بح نایلبا نیب زن یسموک یمانش
 - یا را یب را > بول قشم ناکناکی اندام

 ر

 ھم

 و

 ۋةعفد قوج هد« ع یلکا تم دخهرلنا هدنا راک

 شلاقجآ یمید-نک ندکا مس هرنو ییککا
 یا

 هطروع کیا هرزوا قاوا ةعفد تالباهدنسهوک

 و هقبفح و دج یمانش ن وکی بدنا 2
 روکن وهندنحن



 دڳ 5۹ %

 وش قرەيلشاب هراب ایج نرد نب رد ندننهذ هد

 قوحر وهزا نوحانامز یلیخر نده هوا قرف

 هلق یکجهدنا لکا قرهلواوروف ی د نوا تقو
 هلوادممک رامن اهد ندنس دن هرکص ندقد زاقیح

Aروا وا یلمالغا به ندسنح وسهلا مح یتج  

 ىا

 . ابق یوکو زفاسو هیلوصف هد بو ریک تراماب
 یرایخ راد ةر و یغاسهراص و نانوص و تب راق

 دلو هل سک و یک یکرک را هل ردة هامز وا « یدیا

 لت رغ ندنغیدلوا شهالشاب هغعاب هطاس ندنرلها یاب

 یفجهیوق هنیرزوا یکک ١ ند دوا دهد قخوج
 رات ندنس مک هداید نوا یعردراقیح ینا

 ة یدالشاب هکیام هروک هک زا می

 لر ەر وك موز همان نس هبا وق ىدا نەدن! ترام

 : 4 رةق وزوت هد ةا ی دتا عراب بک مه هدر

 قوم ریبعت راش داق قرەادلوروغ كخواطرب نکیارگ

 هدن | ییدروک یفغیدالشاب هسغعالت وطه طروع
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 قانوُغروب ر هجندناصوا ك.ندنلیج ههزافلردیا
 .زوم وا ییسهطااب روچمکح « ردا عفد یی وکید :

 هیلو ینچ اب هدرا كالباو ردنک هغاتط بويل
 لقن یراچانا یکیدسک ۰ یدا مک جافا نوعا

 هدرادکحا هکوبلاح بّواوا جانح هلا وخر نوچ
 . دنلوب شعاص هدهعورب ی ریکراب یفیدلوا شل آ

 هسل وا كجمدا همباسبمیشر یک بک و ندنغز

 .هچآ ی سویف فرصع»و ید یزاغو كنایفو شيق

 هدع هسک یدع* یرجاناوش نو یمانشندنفچ

 بک ص ر ر هلک نامز یفج هلزانک4 یتالتوا هدربق
 ۰ یدبآرید «مرابا ید لذ هدینلرلا

 یمخن هلقب ردقهیق یرکییمانش هدنجما طابش

 ستات و سصمو هبلوصف هلبنوف هجنالوا هدعب یدک ۱

 یلقارپاب یکیا  هلغب ۰ یدالشابهغمالربضاح ینیراکلوا
 هعلروک یکیدنوس ردقن كنیسانش نامز یرلفدل وا

 هجوق ۰ یدیاررولوا رام افلطم رنروک یدا

 « منجهرافیچ مدسنک یمکج هی » قجوج یلت رغ
9, ۲ 4 f d4 
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 هدن رظذ یاکسو *یدآ شلک مزال ی4الناق هن ۳

 : کیدید هنسیدنک یدنک نوعا كفلچ وک

 وف كمدآ كلر ی نال د تعارز +

 اما باسح كا نیت یتیافک هنجایتحا یدنک

 كن وای وک ره ۰ ردشلدا رسا هن رزوا یس

 هدبویلوا اک هنجاتسایدنک یتوف یدنک زکااب

 ندنعارز ه.سلوا قحهلاق جات هب یکن هدن وک

 یکجهرب و راندا مادختسا هلع ًاناذ ۶ رولوا یعربخ

 شغل اف هدیمیدنک هرکص ندقداوام یک ا: دن وک

 مکه دن وک یدنک ۰ «رارو اللوف یع ےک هدنوک هلی اسح

 اللوق هلع یکنا ہدلاح 3 اوا شورع نوا

 هليا مدنسبا رولوا كجهدا فرص یو نوجا

 یدنک قرهلب راص هب همزاق مدنک کچ هندی هیامرس
 هدنوک هدلاحوا ۰ یلاوا یدیجکلهدنوک كمدنک

 نوا هدنوک مهیا راباصیغرجا ید شورغ ش

 ۰ مرولوا شم وا مدآ قلشورخ شب
 هات یرب یکج هک أ هلَس الوا یسانش هجوف

 صیه هتمدسح و یینام ز ردق هطابش ۰ یدالماب
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 لاکا هدنسهجرد یعهطی رخ ایفارغوبط رب ادام 1
Eكا و یرللرم فیفخ لا یکهدشضرا  

 شع زا ےوکہ دن طب رخ هلب یرلبدنف آ كچوک
 ۰ یدیا

 هنیم هناخ كندنفا ناهس ینراهع؟ هباع انب
 قتنامز الاخ قردچآ هنکوا یهطیرخ و هملک
 تعارز یکهدکوا رارمالاب داما یسیضارا لب

 یتکجهک اههنسهر كغارب ودط نوا یوم

 «اشابونوشود (یذجهوف لاح 4 فرط یاهو
 ۰ یدیارایا ترا

 ۰ یداک تاودا یکید:ےیا نهرد هداوماتسا ١

 هنر ره كنوسانش نام ز یکی دتا ھاو ثالبا ىزا وب

 در در روک ذم تاودا یمان ندسنتبح لاک

 شاب ندنرزوک اسآ دیدش یداعر یتحو ینکیدب وا
 ۰ زک داروا6 هد ربح زکریا همروک یتفبدتفا هلی

 هناللصاح هنشاب یدنک یییضاراوش یمانش

 هنا دنس هلع هدهسیا یدیا لب ینکج هی یتردق
 ۔وبچ یعتلاچ هناب كت هدلاحره ندنفیدل وا یتردق



(1% 
 كن ۳ الزل ندنشد) وا الام هر وش

 ۰ رداکد لب اقالص | كاب ہد | فر رعل ین و ٌهةحرد

 یھ یی هءطف كود 3 هسل وا ههل وا تاب ولم و

 ۰ رولب هاو هدرا تا نا مت هل و

 هلو هراز هلقم زاب هن رد یک و یفانش

 .ردنوکی د یس هطد رخ یفیدلوا شا آ هلعحلا ىلع

 قلیآ ج وا یخ وا یس دد هسیایاو شد

 دمزاق ندنساباب هلسیناب یسعا بوسح هنغلچرخ
 ارس كن هبعرز ثاودا تالیا یک كروک لب هباچ
 قوزو رب ینید-11 ۰ یدیا شا اجر هدینلاسرا
 مود و یدال و هد هفاس» تعاس مراب e و

 ارا حایص ره یهانسش هدلاح یدل وا شیت ید

 ها ران هرد وش هده اک زاب ۱ ۹ و ۰ رولک

 هدمزکح ۶ یدن؟ ز ود وک یےک م هسداب هر وف ر

 ست 2

 ۰ یدانمهکیوردر نم وزرا « مدعال و

 ی هطدرح وال و هدوم یقیدلوا ش شعاب فل ۱

 هدیا هدیا میت هدشناک هدشیدک هعفد ره نا



 هدینا یمانسش ندنکیدلبا هلاوح هنس هبمش هسورپ
 هدنروک ثالام هشورغ كب یکیا ییسیدنک قرهلا
 ندنشوسهید « مرواب ها قارب وطرب هللا هراب و »

 هج رغوط یرل.راب ۰ یدباشا برقن فعرف اچ
 : کیدید كرم ریبن هنکوا ك.دنفا ناولص

 ردفوش هدلا بلک دبیع قلارتف | رد =

 رزق نب راکدلپ یدنک رنج وچ یپک منب ۰ راوهراپ
 تلم هلاح یھت لو رابتخا لاک لاام یک كزمم

 شعا هءبابمیتر یناهاکب هلبا هچئاو ۰ رارولپ

 یب هدنسهجردقاوا شاناشحم زک هسیارواوا .
 ۰ زکسرولوا شعارادنن هزکادنک

 نون؛كي ندننیهلصت وب كفجوج یدنفا ناعیلص
 هلډج قز هالپ وطهر, رب یب رارامتخا یوک ۰ یدلوا
 زوت وا هدن رانک یهرد ساوه هلبأر مایضنا كنم

 یک امرم یدردسق مود یللا هلبا الررد- مود

 هعدام هشورغكب ج وا بول و ر ر یواح یارا

 تسوا ٹاک یکیانالوا كج هیر, ونشو کر یدلیا
 ۰ یدیاشلوا لرنکی دنفنایلسیخد نوجا قرط ,
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 شمووک نوک شم زک ییایدو شمروک ییاید

 هدنطا رف یدنفا جد« ید زاهنخا ل و نالوا

 یالو-ط ندرلوزرآ یکید توک هلب-اوا مدآر

 ۳۹ تو یتددصت س all لکد قمع ین یمانسش

 راس رنخا هدرب رب یک یس رفقوزو ندسنگیدایآ

 ها ۰ یدژاماب هش رعت یاسا نالک مزال هتماوا

 هلسیفارطا یتکجهدبا أد ندسنجوا ییذاه لوا كلا

 رابنخا زبمهم وکو نیدات لوط ضدب یتح بوتالک |

 هدلاح یغیدنلوپ یرایضارا لزوک لزوک ءلرلککر ا
 هلآ لد فیفخ در ۍرانوټ ندنراک دم دب ت

 ۰ یدر دراو یجب ردق هنغندل وا لباف یم 1نوناص

 لئاهراداشراوب ندنفرط یدنفا ناولس یمانش

 ۰ یدیا شهر دل ب ید هن ردب قیفرک هس ےل وا

 قلج رخ ینایآ حوا كلبا دنا ی تک ر ح ندل واتا

 هام زوا ندشورغ كب یتیدلوا شلا هرزوا قاوا
 هب وک ندب وک لرهبغا حر یشرب ج نامهردق

 ییدلوا شرک تفو هک رفاسم اس

 كنبناشع یناب ید ینایآ حوا یا یردب یک

۲۶ ۷ EL TT a: 

ATLL ABD. 
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 ندنغلافا لوق یراوس هدهروک ذم هی رف ۰ یدلک

 یدافا ناو بواوا رفاسم همدآرب رابتخا دعاق
  ۶هد ها 4 هراروا ېد مدآ و نانل و هدا

 قلما یمانش راج: هدکدلیا لاؤ م عبطااب ینکیدلک
 كن ا اغ هسبا رولوا قج4 وق 44 روا هرپ ندب

 لوا لا قرهفروف ناو م وکح هل نج ید ندنف رط

 دتګ ندنغردنل و هدنسوزرا تحاوح یب یلوطاا

 هده ی ذال وب ادا شاو شاو زوس ۰ یدالژاب

 وطوا نوجا سکره لوبناتصا ۰ یدتا لاقتا .
 دکلدیا نایمرد یفجهبهلوار قجهناشاب قجهل و
 ىد فا ناولص دم هام ههدع:وش « ,یادال

 ینراسج ید كفجوچ هږک دلبا قیدصت یبیمانشا
 یارب ۰ یدجا اهد زار یی رکف ۰ یدبا هد رآ

 كنساباب هعاوا لباق كعشارب هدراروش هد هثخاپم

 یزوءردف هننیدلوا نکعو روت یتا ناک.لقا

 جور هدا قیدصتیناک اوب یدنفاناولص بو ريتک
 هلبما4 قجوچ هدنارواحنایلیا ررکت هدنفرظ نوک
 ۰ یدچآ هبیدنفا نایلس ید راکفا
۸ ۱ 
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 ۰ مدماک هکمزک هارو ن ! مدنفاريخ بس.

 یزآ هاج هدنوجما كلوب ۰ مدلک هغاوا ولیوک

 ۱ ۰ مدلک هاج ر یزکت واعم
 ور زون ییلیلفع 2 راک ی هناوا ولی وک

 رشهزاب شهوفوا یک كنس ج ? قجوج 1

 واب وک یراببک كنس 7 شهرولوا یعوابوک مدآ
 ۶ اه ابندرلوک یراکب یرلاشاب لهسبا كجهدیا

 ها روا نالوا شغا اه هدنو وش

 زوس هیاسوم یل همای یمانش هددسیا یدناز وا

 ید یهود یلهمای یک یکیدروک یتفج یمن ]

 ندنکدروک ینیفج هی هلمالک | زو هفجس وج وپ

 یهانش ۰ ولید + ج یب رکیدکی ید یینیا

 « شعافی رح كشاه فررح و » نوګا یسوم

 یجزج و »نوا یمانش ید یموم ۰ صدق
 ۰ یدر ویک« | ردشهزوب لع افلطم

 . وکسیهوم یل همان ردم زاشوخ 3 یمانش

 یتفج هیهنیصبا یلکوک هیاروا هتد لوب هدد

 هنس هب رف قوزو یدّلاق نددوک وس ندنکیدروک
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 شهراو +4-هور یوک یه ام ۳

 هدنس هان نارب زح یرلناصعا یهدینکع ۰ یدیا

 هنطا وا لولیا یدورو ه هعور ندنفردل و مان

 .اوحو هعورب د یروک ذم هام بولو ا فداص»

 دوکس هدعب هبا فرص نوچما قیفشو اشا یتسیل
 هندزن افا یموم یل همای یماببكنیبانلو هنسهیصق
 ۰ ردشءرا و

 كنامهدکدر وه اغایموم یب ون دم كنان

 غوا وقفوا نس » هلت ام یاب یوو ا

N 1ی جا درود ی  

 تیک ادار وضت چ ا

 ناج و هدکد شریک ءزو س هلا انا" یموم ةت
 ۰ یه رآ اهدار ىت

 : 6یدبا شد ىم ھى همای

 كليا اما روناك هکمزک هارو ام دالوا = ا

 یفاطل را رو هداس 4 روا شیف ۰ ۰ روناك هدرامب
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 و
آ جواره كرهب.هروک موزا هفمازوا

 دک هد 

 رارف ول وفلغ وا اباب هرزوا كجا لاصبا شورغ كم

 ریخو كرهب وا ینلا كن ردب ید یسانش « رابدلیا

 هلن وق هنسددنک ۰ یدک هرادکسا قرهل | یتسامد

 نامزوب هکیدنوط لوب یقین زا هلی هعیابم ریکر ابر
 ۰ یدبا شمروت نشا یدب نوایسانم

 لبا یا یمانش هدنتفرا. نح ندلوماتسا

 ًاباطخ هنسابپ یتح «یدشالعادو بوشیروک ید
 زوده ینا ۰یدا شلآ هماندهیصوت هدر ندان

 - دابا 1رېتسارظن هنهوزرآ تلوليۆك كنۈىقاقس
 كنشادقرآ بتکد هد تب ییددزاب هاب رد ندنغن

 ابح ندحاضبا نغدو هدنسوه لوا ولیوک

 ۱ كمروک توزک یو طال آ درج تب سانش هل رهدنا

 ٩ ینه رج هنسدنک هلسام یکیدستک هراروا نوا

 . نرا یماننش ۰یدا شعا اخر یسلدا تیامرو
 یعرد زا و ره و زاد دل. زا لا راق هلام 1 وک

 یشرب كبجهنرکوا كجهروك داشو یکیار هدرب
 ندا ودانسا قر#ق نوک ترد حج وا 4سلا را و

0 

3 “ 

Sl Direct ۳ 

۰ 
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  ۶ OEنکنا هدیناطاص بتکم | زغوا » ندنساباپ

  99 ۳قابیوخ هی وق فریم دنا هویاآ
 ٠ لخاد یترجابنکم هما آ یتباوج « مرولپ هری و
 ترد یونس یرادنه كنرص.« دما یفیدلوآ

 کیدبدیمانش ندنفدراو هشورخ كی :
 كججمديا كولد هکلسم یکزاه مفچاپاب بس.

 م یلکد كج هکچ ینکایمجعدند یکیارب ماسلا ?
 کو و اهد هد»یکیارب نهرا وش کی زکک

 "خهدبا ه رگ رب ییلاح ال ولپوک ۰ هل

  ۷شا لصاح ەر رب مه مرونیقب مه هلبا ہزاب وا
 مدسلوا جد! هلی عياض الکی هراب ۰ .:مرولوآ ا

 ؟ابیدبا قجدهسلق هدز هراب وا ید هدلوپناتسا

  2 5رواوایمرب هدنس هجردج* مرص» .دیلوطانآ ۰
  7 1هایم مهتسنارولب هردنرآ هنره ند_هلجرخو

  ۱هسٍاررب و تیفوع قج بانج ۰ مرواوا شدی
 روب مهبامرس هدهکلپ 0 دکلپ ۰

 ندنسهروک یدادعتسا و2 «دناغ وایدنفا ےب دو

 هدایزاهد یزوس ۰ یدلاق نون هی و

 و Ê ا
 ۳ تس ۳ ی کپ

OA ONT ©۳ ¢ ۰ ات  
e 37 ۱۳  

 ۰ ۹ 3 ی re OT OK ا
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 یجرلوا لەستروتک یشدفوا نواشپ ۲

 زوتوایسهفوا هدنوبناتساامارولوا -- یسانش

 ۰ رولوا لام هقرف ق آهیاروب ۰هشورخ شب
 یاس ۰ یدننانورح یف ےس وک هعلاطعوب

 لب دعت سبب دع و یکجهرب وم حووار هنسیدنک

 ۰ یدلیا"
 لص كنيمانش تامولع» زمگیدربوردن هیا رو

 یدنک ندنفرطر ولب وکو یتکیدتیا هلولس هکلسمربا

 هرات راف یتهیدنارف داغعاو هجوتر لصف هدنقح
 ماعا یم و كن هیاکحر ۰ رویا هدیا ماقا

 : لهدیا هاکح ینکیدکلصن ها روا كنیسانش نوا

 نقدم ج ب ولآ هعاتدارش ندناطاس تتکم

 لاح بسح یبایاب هلا یمانسش ماشفا ر هرکص
 هكا سم یکناههرکص ندلیصعت و بسا . ۰ رایدالشاب

 كج هلی هنازاق لک | لسم وا دل وا كج هديا ولس

 یتاسعرخ ندنردب ردق هب هک دیا بسک یرادتقا

 هنسردنک الوا قجوج ندنغج هلو حانح هکم هتسیا

 شروص ینکجهل ب هر. ولجرخ رادقم هنهدیآ

TEN 



 - رزوار رع رکید هک بلاح . شفیچ اد

  اللصاح لزوک را هبا وصف و کشتن قق [مطق هن

 ید هنسغالوص هدب وایکا 4الرات هجا هرب وک

 لا نداسکص هرب , ها رولیدآ تقي

 ۰ مدتزا باسح یدن ۰ شاا نمرب و لوص# ۱

 ندشورفروا هني رزوا یر ر بوریو هلک شب

 ضورغشبنوا یناماصو یغیدنوطشورغیلاازوپ

 1 و 1
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 وش هبالرات منودر هنپ هد سلاح یفجدبم هتوط هلی" 5

 هلیاباس> یداع لا هسلوا جهل انو 4 ۱

 ندن؟کجهرب و هسیاوصف یروذ هقوا زوب یکیا كي
 شورخ زوبزوقط لقاال ندهراب رزوتوا ی
 ن هنس و یت ١ ردردف هيف ر من نالک ۰ رانوط

 ۰ زوولارجب رد 4 4: جاقرب

 یش رب قج هیلنا نا رولپ وک نایلکید وب
 الا هنابهن زوي تن رب ریکشعا روی وفا
  کیدروس رب ا



{ord 
زوارکروک هل وفلب دوخاب و هدة در دااط

 هش ر

ھت دا یمانش بول وا هدقمناآ
 هلا لب كراو. ے

 ٹاک ہروک ینغایا غا ص یکی راکت ےل قار و

رب وط بوصاپ هد رزوآ یالوق
 هده لر دم وک ها 

فب رعتیککود 4 4 رد بوردلاق
 *یدنا 

الیدنکیا هع هل وا شک هزوقط اتمام ۱
 ییککا ت

 نوو مب راب ید. مان هدنرلدروطوا هکع

ا هلباقورموب ر ینادوص شاب 7 وقر ەيالەقاي
 رەز

 یر یکی هم رایدن که د م۵ بوب کک مهر ار هلاهلع

 1 8 یدالشاب ك ۱

 هیلو صفر ماباب ندلوبناتسا | لشادقرا

 - وصف هداب راهیل وصف وب هرکرب ۰ * یدردنوک ی هک

 ۰ ردقوب باتحاد رص نوګا یرلفدل وای ب رز

 .شدراقفحم رب یمانوزوا لراداوصف یکیدر و [ اا

ب نوا ندنکا كاب رب رد بول وا
 رد 4 یم رکي ندش

شک یک نداق مآ معو ۰ راق هناد
 همان رعت ۰ 

 هب یمقا س یتکجهلاد رب رک لای هکروب زاب هدنس

 زوب ندنهو# ۰ شرب و هلوصف یتا نوا .راشکا
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 هلازوب رب راوک تباخ نامزییداک ةت ۰,
 دوهل رطاخ هللا را

 رطاخ لاح هل هيل با باطخ هل راما هنس هفاک كراعدآ
 رس هدکد رک ندزوک یتایلع ۰ یدروص

 ا هرعطق ۰ ىد لا ینیرااکوک كل رایرح هلبا را رف آ
 دلاسا یب ۸ رعلا نالید < تاورب» زلنووس

 یمانش ندنردروب یار رک هوس

 هداب ز هدرار کید هد ۱ لروما وشیقو »

 لب بوبالهفای ندنرااوقكن+رعر یتیدررد لوط "
 ندیالرم یرفوط هب ورلیا هجن ریدلاق ردقهتتساذح
 یرف ول هب ورلبا هنسدنک ی دنکناه۵ یب هرع تلقت ۱ 1

 بوروکینو راح هسوک ۰ یدال-شاب هکءروس
 : 6کیددالردیاراطخا ید ولبوک

 هلباروز هلا توف 7 رلذادلوب یزکیدزوک
 ۰ رولپ روکشبا هلی لهع لی

 - هنلوا میت ید هدنالع یک روکیمانش

 هلو لوقا کروک RI یدا وب تجر .قج
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 » یدیا یدنفایمانش هداز یدنفا e ارب ز 0

 نوا تردنوا زمیدروک هد اظل تتکم اما

 یعرکب زوعط نوا ۰ لکدیپمانسش یکهدنشاب شب
 هحزانهطیلب و هروا لشاق ترد زغایهرف هدن-ےاب

 طق ندابع هم رئاص هکیمانتش ر یلئوف یلحوک

 یحرفرب نامهجوف هناب و نولاتاب ر لزوک یم
 تیاف ندنزب نکای ضار یک راق هننرسصقاوق

 و نان نانک نبلاق هنشاب و یکلموک كنرف , یلمحم
 ۱ سا ی هیم وا وط خد هنفابآ سر فی وا هوا

 كب وچ ردقوا ندنکیدیکییم فیفخ تفچرب هیبش

 ةر یرلقایآ هکیدیا هدکعورو و هدفاپ كباچو
 ۰ یدیارونلوا نظرار ویکد

 یاد هدنبهجرد هسیاا نوحاناسنا یمانش
 تعانق هنشدوا یاتحا حال سد حاشحارپ

 یغناشوفو هنساذح لپ ندنتمچ هقرآ ندنکیدلبا
 شماغیا ممتا تسا هدب زونهرنامزوا هنسهرآ
 قراذوا هدر هللا هحنابطرب یی-شنآ یتلا نالوا
 . ىدا شفوص قاع همر دلاص
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 هراقبح یزم > زنرت هللا یلوصحم كنس هنس كليا

 هل وا نکیاراب وس یرزو-هو راتح هسوک

 قرهلاف بو داب زاب رلنالوا شعا ض ارقا
 . هاکید ییاناراتح بونایط هن راکروک هن, را هزات
 دیا تعاهچ راتخا جک ردت ناسکس نانل و هدکم
 هنکشیاقیدصت یبافا قره اللام ییراشاب به
 ۰ ژیدا

 و یوع ها رزرا قب و. دن كرات رانو
 بوروکوت دن راجو رآها « ! یدیاه !یدیاه د
 وا هب ۰ راپدلرابص هرلهب رع هراکروک هراهمزاق
 قرهقاب هسنفرط قوزو یمب رر ندنراګا هدبرص
 : کی دید هل راشادقرا

 ۰ رویلک ی هوبات هتشیا اا ےک
 هفرط یکید-ک كنسللوناتسا یمافق كسسکره

 هسلوا شهاب بورب وچیزعماب دز, رکا ؛یدنود
 ۰ كدا روناط لاحرد یبیلوبناتسسا نالکوپ كیا
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 نکیاراچآ قرخ نوجا قعالوص ییسالرات فب رح

 » یسالرات قوم ج ۶ كجهکا یماصلطب هیاروب

 شعا یعرولالوص ٤ هرکصء دیا روسیلوک دید
 هننلاوص هلیا تایلع كلن وک شب" نوا ییطاراوش

 !قدالشاب هشیا ۰ قدناقرچ ۰ یدلبوس ینکج هلی هلآ
 شیآ ردقهن زکفاب دنا یدل وا نوک شب یه الشاب

 .وک كروک جانآ همزافروک هلب وا فرح 7 ءادروک
 زکااوسش هرک رب ! رومروک شبا هلا تیسو هف

 وک ررتسوک هغارب وطا رکاب هبدهزاقکءد .

 یراکروک رو-عوش ۰رویدنک بولوموک نمزتس
 ړدلادر * یدا یمراو زککیدروک هدزک اب ور

 راروم ریدسلاق یار وط هفوا زووا هدي ۰
 رکی زو 7 رک سرد هل هن رله رع لا وشاي

 زوډ هدهقفدیکیا بوردلاقمدآرب یغار وط هقوا

 یتکیدید كغجوچ ۰ روب رونوک هرب مدآیمرکی

 وص یرب مودزوب-ثب كي ل هسيارولوا یقج 4باب
 هسنا ردیاتیانع یس د هل ۰ زکجهک قوه بولا هنتلا
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  7۹شنفتاط یب روطو لاح یڈاب شبا «دنراجما

 زکیدهاسه « بونلوب یی رب هدنما واتحم و

 ق4ع4د « اهدتریغر لوا ندماشنا | راتجوج
 یرلپ-نضعب ندهل- ع ندنکیدلبا قیو-ن هجهدایز
 ? یدک زەن د4 هو هدیلاوماتصا و ۶

 هفغاد-)ص هد « روی راتیچ رداحا وارد وارد
 نوجا داشرا یرلن و رات ه-وک ندن فدالْاب
 : 6یدید

 لزوک هزس یللونان-ا !رلغ رح روکنا س
 هآ 7 یدلوا انف یموجنا یکیدنرکوا راع لزوک
 - الک ا زونهیفیدل وا 4 كل هجوج و | رام رح

 . راقیچ جلب زسهنچولوت فب رح 7 یزمگیدمه
 هجا یداب قیدنصر ندهت ترد ! 4 رویت

 یدصاب ۰یدوف لیدر ناناب هاه یهلبا قار
 ندر یضلپ زوکیا !یبهطروع یدصاب |ییهطروع
 هدزع )الرا ند فاروق هنس یکاوا ! یدنرا-ةیج

 .و یب وب مدآ یرلفوب كنآ نکیا قوب هل توا
 هکوبلاح ! یدلوا ردق نماغت یرلفالهزوف بولبمک



 كلبا امج نوسیع كنمهعشمسغ یایلنامع هله

 وش هلغلوا قاس وب یاس ینیدالشاب هغر دشا

 ییپسدق یکهدنرظ) رلیاناذع كنسارو ید ندزوب

 ۰ نمدیالوبتسایقهنیشر یه
 هرکص نوک یعرکبندعساقزور كم" وه هن_ثا

 قاچ ر لزوک هلبوش ندنام زر ز کید رب وربخ نفی دلو

 ۰ زروبنل و هدا

 هک زدن هاب رع لام" طسو ید كفاح وا

 كردبا ناعن ندنغاط یتمرا كنسهرد ساقهتیب

 هنسهووا قوزوب هرکصندکدع ینیدن رد ینمرا

 - هیصققوزوب لصا یب هدنرب رب یکیدنا یرغوط
 ر هداتمج قرش لاعش ردق تعاس ع یکیا تانغب

 - راولیوک ردقزو ناسکسهدروکذ:لح نوک وا

 ۰ رایدبا لوغشم هلا قتهزاق قرخ رب قرهلالپ وط
 هه زاسفنا ۰ ییا رلکد یجکل هدنوک ران وب طقف

 -ارزتعفنم یدنک هن هکاب ۰ یدبا راشمااک ید

 هدنراهرآ یرلفدسنلوب هدنابلغ وب نوجا یراهبع
 «یدبا رو ابشالک | ندرازوس نانلوا یطاعت
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 رک ۰ رع بواب زوس یرغوطا هب زفروکهرصب نالوا

 هپ

 ر

 نرک د یغدرد رار لودی نک هلجدو ث

 هیدنهطبرح یرهلوا نمزکد ید ید رجا
 ۰ ردهشش و .دنچآلو هر یرفوط "

 راظفآ هدنابم یسهموع تفاطلوتش كرغطو
 هنس هل لح تبالو راکدنوادخ هصامابتربح

 كن_-هلساس سوروت ۰ رولاف رص ۵و بوصن»
 رد دناغاد تالو و یی را هه سس لزوک زا

 زرهن لزوک لا یک رفولیو راکوبقرفه راس
 یزا-عاط ۱ رالغاح هد داد هک رابه ءا و

 . ول رد ره كنعفاءو تفاطل نالوا رظن:« ندقلفاط ر.

 ندحنالب ها5٤ ندرووا یروواو یواح یس

 ` ناطلسزهکیدلیاقوابد ین رالایخ لزب رثراق

 لحاسص کل رهن هپ رافص هسسیا عامه یکوا
 1 قدی و یباچ قاعرو بونلو هدنرزوا یراسپ ۱

 ییضارا حرق«ههلناطویروص رافا یک یسهرد
 ۰ رذرب ر نالوا تريح زاظنا بلاح هدایز لا هبا
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 و < كنرف ههزود 1 ی یا ید یقاط لنا

 هما 4ارتحم تامیضشت یک ٤ یکارف وصیتاط د

 رهه وب هتسشیا هکیدبا رارویتلوب هدازهن-سا قح

 نوجاقجوچیللاوز نالوا ماند و مورح ندنمجب
 تام دم لد یابد یارایخ اید ویش
 یا شل را تاتا مارا و

 ¥ بابیحمج وا ۷

 « یادش »

 اهسیکوا ناطلس هدنلخاد یتیالو راکدنوادخ

 نوک یهرکی یعاق ید سوم ۰ زروینلوب هدنخ

 ۱ ۰ ردنامز رنالوا شم
 نامزیکیدلدا رظن هن هطد رخ یلوط ابا رب

 هفغلوا مرا غاب رب مبظع هدنزو اید نوت كزغط و
 كاسنا هفیدنل و شاناراب هلیاش تیحالص

 .دیفس رح و هسصرحو زکد هرف ۶ یمرولاق یمهویسش
 شعا ه-طاحا نیب رل اعم ند رط .جوا یزو
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EFروب.ههلو راع ییسندنک ید هدسالام فا ۳  

 نوسلپ هلوارابن ل صن یفجوج یللاوز ۰ ییا
 هنره هرزوا قاوا یعهمتم بابسا كنغل رات هک

 فوم سیر, جندنایلخ هسسپا رونلوب هدایلخ
 هاب وروا یلامآمدقا ال: ۰ یدیا رویمرافیچ هیارجا
 یتلعا وب ۰ یدبا روسیبهدیک هدااح یغیدلوا كقیک

 روس و هدلاح یغیدل وا ج اتحم هب ها نو ارجا 1

 یفیدلوا هتسباو هنافو كن ردب یماوب هچفا ۰ یدیا
 یفیدا-شپ هدنېچا ۰ یدیا تادیحر یهبب هدلاح
 ِ دنک وی ؛اروطیک كنرف ر هلینرع هدنلام تهافص

 یکیدتسیا كمر وک جراخ ندنلبلنا#۵ یی
 یکلپمجع تاکاک:رفیروط و لاحره عبطلاب هدلاح

 جا وک یتسیدنک هنبابحاو باصصا بو سوک

0 

 ر هدنس هاخ هوې مالف زا. ۰ ىدا روب ردشا

 نکیانمهلوا یغاشوا كنان یلالد بدیل و سن وق

 كره روکر ھا هنديات 4 هد هاف تله وس

 رولوا یب وجت ییوان. ید كنا یا یللاوز
 ۰ یدیآ
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 هنسهجردر لو هجا كل رایت وب یدبا هسلوا

 هيلدا هدافتسا لزوک كي ندنک هک قرهلوا لثان

 - هلرنه یوکك ویب ربلومناتساهدنرظن ۰ يديارولي
 هرزوآقاوا انوروا هسیارمشلصارهنیا هنسع
 هبا بک تشیع زکر ب یان هرکسص ندک دنا قو
 ندقلرا تع كجەل هلوپ هدسناخاد یهرثاد

 .دلیادع ندم لصاهکو بلاح «یدشا مورح یییدنک

 ار ز ۰ ردشهامهرک ید هنلام ینا هغنارف الا یکی

 - وروس 4 زلیذرهدرار یک مالف یی شیع» اپ وروا

 رابک یلهسب رت یل سوءا بويل وا ترابع ندک#

 یلاذرو حد را. اپ وروا نالوا بوسام هنااع
 ۰ راردهدکماعا لوب اعطت

 تهافسوفارسایتیدنلو هد نیا یان یراب
 3 یدیایرولی هلو ران ییردنک نوسا واهدنلاو

 كعدقارابتح هروک هنهب رمت رپ یرفوط ا ار, ز
 یملوا نتمع* بوناسا هنغیدلوا رات كناسنا

 ۰ ردکید

 تهاغس یکیدلیا ماود وش ییا ا تاره
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 روک س کر ه «دک دلند «م4ازجام با ه هدزفلوا دم "

 7رولی هلب ريد ریا یلفع کو قترا
 ییشرب ج هقدر ندکاکن رف یان مالک ٌصتن

 ندنسیدنک دنا تح + یدا شلوا مدآز زفکب

 یکیدزکب یخ دهدنسیدنکه دلم کیک: هسک جد ت

 ندنسمل وب شع وط ینا هدوا بولوایث رب زکلای

 ندع لاک هک دلو شود ینو ۰ یدبا ترابع
 : کیدبارید

 هسل واهداب وروایک الما ردق وب ب كمردب | :آ س
 ندکچ رک مدیا هسنا و شن وطهداروا جدن هد ییا

 شنوط كر ۰ مدا رولواتنوف دوخ اب نیکرام رب
 ندامنغا هکولوندناکداز هکولو هرکص ندندنلوب
 ! مالسااو كس راب راب هند ك مکر ت هنب لوا

 روك قجردقوشىااوحاقليلناقيلد كاب ۱

 یاش هک ریلبا رطضت:دیوشهدلاح زضیدلوا شف
 هذنلاع كلی ره بوما یکاولیوت لسانم
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 _ لصت هنسهدلاویسوهو ۰ رودناوهدنسوه

 ۶ نوسنالک |

 یدنفا كیییانث هداز اغا ی سوم لامع مز ه2 شنا

 ۰ یدیاشلو قدیم وشهدنلام هایرم تشرعه

 ی-هچزسنارف هلهبولوا هدناوب لیصح اعقاو

 یر, ندیلهدیک هی یناطلس بم هد هدد لکم كی

 ندیس راف ندیرع ندنکیدسمرو تیمشاهب هڪ رب

 یرادق شیدا و اشنا لیصح هدننامز یغافجوج

 "دازردامناسل لر هیمهدیا قدبلعآ هب هجا رخ,

 یروصتو یانئافا ۰ یدنا شل اق هد ورک هدایز ی هشت

 هدناسل یلنا2* بهرو.صن 7 یرولو هل سیدنک

 متن بغ كل ةلخ رب رابراپهلیوب ! هد لناقع به
 یللاوز هکیرولوا لباق لی-صع اہک ناسا

 كب شعب ۲ نوسلیهلوا ردنق هناي صع قج وج

 ۳ یددارید هنس دنک یدن که تدل ترص ك اج

 < تإ »هد رع « ردو » هدیسراف | ماچ

  اطخكمد «مهلازجام ردپ » ۰ رووا دع ی مات
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 تبابن ۰ یدیارازت هدایزاسهدهزوسوب ین" هگادید
 روینسیایثر لصنا رد هلدردمولغوااب »یمهدلاو

 رید * مهو یسیبکتاکیدنسیا ہد هليوم 7 كاس

 یمریاب هبالک | ییمهدلا و نما مم كنین ات هد دنا یدیا

 ? نوسنالك |4
 تبا هد هج هفنارفالا كل هآتیا اففاو

 شعالآ هقد رظازو-:ه ییفید-لوا یش كج هلبر و

 ید وزرآ یه أنهلبازف ر یکج هوس نح ۰ یدیا

 .رابکزف رب کج هلب وكنا جن ۲۰ یدبا هدکشبا

 رازای رو-فوا ادسعام ندعلوا نیکنز لزوک هداز

 یه و تیب وسن 4 نسو« ىلا هجزسنارف ىج یل اوا

 یفجالاهسنو ۰یلاواینک زن یلابوروا رب لصاطا

 هوا شبا شقنرکید کید شما یا دار
 یجاص كنجوک ك نشيا ریش كج روفوط زر رپ
 !ردیمهدرلاروب یان یه هما شا رولب هلوا

 ىمیج دخ ىراقو رب یه ۲ رب هرتمیدو» رب رج

 یفیدبا وا یمنركراک و  قار یهیدنک ۰ رویا

 سرب رب كج هلیبهلوا قبالهرکوقارهدنب یک
 تك
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 تالادرکو یرلنونل | یزید ك:سهدلاو نوسروط

 ندنایرب ی دیراسالا یک كوزوب هب وک كب زە

 راکوبقارب هکوبلاح ۰ یدبا هدکیک بولوکوس
 ندنکیدسهدیا تیافک یخدرلنوب نوا یرویئس
 یرابا ورانامز یعیدلاق مسهراب كاکداز هجا ورواو

 هرزوا كلدیا هوت هدنرافدنوف هنارم ردا تافو
 ندنزدنلوب یمولع» كنان ید یراکد رک هجروب

 هلناضارقتسا یهدلوب وب هدندنابرب یدنفاكب ییا

 ۰ یدیاهدک ایا لاک |ییناشقار وقس

 یتوم لوا كنلغوایسدلاو یالاوز

 یدهدنس وزرا كمردناوا یب یان نوجا كمروک

 هدلاوآیلبافییرقنهله ات كنيئا طف ۰ یدیاروسنلو

 یپیتچ  راو زعئاب هن كجهیمنع | مدالوا » یس

 هب دد « زرو چ لزوک لزوک بول آ زغجزق رب

 كب هناکب اپ سپ كپىدامكبەداس كبىرازوسوب یا
 «ودبا دع تراقح هن_ردنک اندام قرهلو هفروت ال آ

 اید یکدم “ٹا یزد ارق كالغوا ندنوب یسهدلا وو

 « مروا هلي ىزقا شاپ هلو انب » قرهرانیچ ىت



 اضحو یفلهدنا رفالا د را نر 3,

 ۰ ردشا دا لوبفناونعر هب و نوې ایناشورف تم
 , یرلب وتکم یفیدزاب هجزسنارف ینا ہرکص نیا

 ۰ یدال ای هادع.ا هد « راکونار ود ۰ ف »>

 .یدازیزفیانع.ا و هنبراب ونک نالوا هزت زکلاو
 26یدبا ردك ر دیا دات دح یالوط ندنفردم ه وق 3

 هبالک آ راک ندرلکرت یرلب.2 هلبوب الوا ت
 چ هید ¢ ىا کو قار 0 Ct رول 7

 ساتم كم د یاس قوم وا ندرلاو قدسلوا

 تج و نان ؟یمرواوانکع جارا
 رویم هلوار دن هل غل وا یبحاص نا ونعرب مساوی 3

¬ 

 یلاع یمهنجوق و,دنمرولت وا ربار هليا ىلغواك رقي 7
 1 ۳ هعنابم هاخرب هدن راد رط ریکتاهنچییسهدلا و تان ات
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 دي رپ 77 مو

 ۰۰۰۰۰ اما هبوایاروا

 ههل واهداب وروا زس ۰ قویلالف یماما س

 كنالوا روهشم لا ندرکک الما هزکر دنک زکیدیا

 < دوك تود قان » ال لرم ردنا هی هلا

 ه زگیدیا رریت ر دید

 -ارا یدنک «یدلو قی-شردقوا یدو کش ی ام

 » راکو قارب » یعسا كف ومر دعا یرابرض

 را طخ اه هزر رار هلن سانعد یو ندنغیدلوا

 ` سړ زکلاو كرەنکب یدوایعسا قالرابوش هدا

 قار هدروزس»طقف لزهر وک هح طا رفا زار یناونع

 هاغح ههو كجه د كن هک هنس دیس « راک ۳1

 ۰ یدلربورارف هلارهمعمف یلتراطش

 یدل ر و یماو-هداب هب نان ناوینع و |

 - زار وهلب مالتس قرهلوا اوهداب ۲ زکسردا نظ

 قلا ربل زکسیمرکب هنءزب ر لزا وهدامنوک یهتربا
 لصا ۰ لکددنو تدارع ۰ یدنلوا مدةن شورب ت

 قره وایدجندنفرطینانتروک ذع ناونع تبارغ

 هسل وا فب رحر, جا یفاث ۰ ردهدنسادبا لوق



 ۳9 + لاو "۹
۱ 

 نالیدبا باط هبا لوسبتینب رلساقلا نالو عوفو
 رارکت ید هرک جاقر یتحو ندفدوفوا قرش

 یدنک نوجما تحارسا هرکص ندکدلردتبا

 یحر كنناش هناکنرف تدندم یکءد « راو-نو »

 رق ۰ یدیشلافیدالرف ىنا ندا دهندنتاب تقم

 ۰ یه آ ناحردق هنس هط وا

 «سنارودر» ر هنهجرروسهریننور یا

 اوج تەزر هدد « تهزرر راوسنون 0 قره ۱

 ندفیصوتو یان یم وسعد « !سنرپ راوسنو »

 : کی دید ۰ یدلوا بوم هه
 | هدایزكيوب هنشپا 7 یمسنرپ بس

 ورادمکح هدابنالا 2 نوسلوا هدایزند4

 یمبرب ندنرابوک لزکیردپ لس یرااکاوا هکراو

 یکیا یرانابوچ زکلای زکیردپ ۰ رداکدهلب ردق

 رویلبوسنوک نچ ییه؛دراو هزوسیچوا یللا زوی
 تن راودرا هسا كن راسن ر نال آضهب زکیدا

 ۰ نمراوهرفنناسکس یدوجوم



4۰۵ 
 : ا رج هلت یکیدتسلا هناا تعحا ص

 قج هل بجا یتباتکرسر هدنرافس یکناهو ینکح

 یعجهنلوا بصن هاروا زا ردبا ساغلا هساوا

 ۔ دنک «یدنک یدیارلیا مکح هرزواتاوا ندنافتح
 یا ا

 قالی ۰ قوب مکجهینسیا یایآ ندرلن آ
 د رلابع زاترافس ید هجابوروا ۰ یکعهیئسیا

 ۰ راروسالوا نییعت ناکهداز نالوا نیکنز به
 وا هلاشاع اريل نوا شب یرلذدا  ندنرلت رومأم

 ۶ ردیلباق هظفاح ییفاش كرل رومأم

 لقوا یسوم یلاع مز هکیمرویلب روم تفد
 ردق هغلناکداز یس ةا یدک هدنلابخ یدنک نافع

 ؟روب ربدرا و لصن
 ر_هدهج ههاک) یان نالوا هداف و هتتشذا

 لعاب لاكمالف ردا ر یەغنارفالآ ید

 شلوا ندشابحا كوب لا كنز رو ندنرلموادم
 ۰ یدا

 قرهنالناب رلثاودلا و راجووآ كلخ تەزب ر
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 FET ۴ ۳۳ ی ا و
  ES ۱اه ۲

  ۳ ۳طب ۰
IY او 

 تر
 نر! قلوا قبال هتیدم ناحو اف یر هل

 عود« هش رظذ كنا ور ج هرکص ندفدل وآ

- 

 ۰ یدیا نمهلوا
 بوتاپ ہک کا دیک كرایلنان#ع یناش

 ىح بوکب یب زب ج ندرلوصا رےہ
 دنکب جه ید ییس«رادا لوصا كنموکسراود

 یدنک ندع هوصار هنسهج راب راب هلب و ندنکی ۱

 زکلای و شابا جرت یه هناسوه هفئارفالا
 ردو هکاربفس هدورلبا یتس وسن هننراظن هج راخ

 هب هسفنارفال آ درم نکع هلیتبسانم یفجاچآ لوب
 هدکّنالیم هشبا 4هرادوا یلکوک كرهروک بیارق

 ۰ ىدا شفلوپ

۳ ۱ 
 هردقو,یم هل مجههدنرظن یان كلرلبش لب وب

 هراظن نوکی کناه هکردرورغم ردقوا هنسفن قنات

۳ 
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 ر ابق هنس هج واي وک كب شل [یبدشا

 كانلناقلدیغیداواشلوک كنه ر كرهروک شقل آ

 توا 7 زکسیهرولپ هدیانظ ینفجملوا ین مزب
  1هج تاب هل واش هد مه + یدبا نان یلناقیلد

 قالك | هدایز اهد | یدنفا كیا ۰ لکد یان

 ام الدیا را كعد < لخوا یسوءیلام » نوجا

 هکمدینآندنغیدلوا هدلوسناتسا یترهش وب كنا

 یدعهلوا ردنعم ۰

 ندنموکحرناودوشمعیج ندنیارس هظاغ یان

 نوا ید نوا هده هنيا شالشاب هماود هنتسد رب

 نوچما قجوچ رب راکسوهو نیکنز یدنشای زکس
 روقندنراسضا راد رب قمانج هلئزوصوب ندبتکم .

 یدناشذآ ییمکحینلت ۰

 هدن-هوزرآ كموسیب هدنلخاد یتشیمراب رهش
 .اسنک ا ةحرد هعفراه یسوزراو قان لالو

 یبهدجردرب هروتوک هرونوک هب ورلیا ة.عب هننا
 تواواناتنسکن فرش لصا هک امدا هک یدیا شا وب

 | یدازیلاقیوک ر كجوب ید لوباتسا هلت سن کک ۰



 ا نا
 ا . ابن"

۳9 
 نیلات كمالف یرلا دص « نینیمهف ریپ هسرام » هدرپ
 ۰ یدالشاب غاب هنگ یراراورد

 . رقاشاما یدن قرش ۰ یدرون یقرش ایفا
 ِ یدلوا باغ ته ر هعفد جات ر ۲ یم زب ی

 ینپهف ریبهسرام ءرف یلما كقلخ . یدل ربتک هب

 تسعا زا .هقسلخ یلما كعب ر ۰ یدا ی رغاح

 التاج ندع رجلاهدنس انا زانوزابن و قترآ ۰ ییا
 7 یدلاقیج و وآقدم

 ناویدلا طق ۰ لدءروک یراجووآقدمالناب
 ثالرکت رب پب رفتیات هب هنحص » كدروک ییفیدالاب
 شانا سبات كب یقیس2 زب ناروطوا هدای هضام
 هقرما ًابصانت ههسبلا كلر ر قیج آ یفیدلوا
 هليا لا قالبج هدلاع یغیدنل و ناوبدلا كنر قیجآ
 هليا رللا یلناویدسلا قرهلاتوا ندنهالشقل [ ىت ر

 فیرظو یکدوشعالناپیرلناویدلانوجما یتءالشقا آ
 هلو تک ازار هن هج و اپ وکكب اهلا و تەز ر
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 شلوکه نم هجرراو هنغالوفیزغ 1 یخداکوقر

 ۰ یدبآ

 ا سا



Kr 
 یی هبوک قلاریل قرة ندنراقالو هج ردن وک شوب لا
 ییاسحوا هدرر و ؛ررب و 4 ی ربشاج بورا تج
 هدن هز رز نوجاكنوب و زذ و ۔ ص ھنن اح ج رشا

 . ۰ زفلوپهراپ رپ
 زکلابیک)نیکرچ طقف ۰ یدیانیک رچ تەزب ر

 لزوکیتشرهادعامندنزو «یداترابع ندنزوذ

 كران الوا مواد» هم زلف هکیدیا ییبم هبا س و + ید

 ناسشفا ولع هلي سوه بیهم كتهزیر هدیسه-فاک

 ٠ راپدبا
 اه لوح كا ر هارو سه 7

 یجنکیا دیس دس وکم بتارم ۰ دیا رویلپ وس
 ندکدنلکید اسهرک ای ةبخرراراکتعن ص یجججوا
 ۰ رایدیا رظان» هنیدورو كتهزب ر سک ره هرکص

 یمیقرش یه" ر لزوکت باف ۰ ید ةیچتەزب ر
 راظتا هلک) ام ردقوا هدهسزایدزلشاب هغم ریغاح

 یسنرفاش لارب  ۍراو نایاکید ینتهزیر نالیدیا
 ینیروچقامطرب یدنرفاطنوتسایرب ییا قابار "

 رتارب هل رهزاوآ « | ووآرب » هدننابم یهدنرفاسط و
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 | یبکلبلبقبط ۰ یدیانکریچ بحط زو
 یعبط ح و رکبس یدنک ق رحم یمن ردفیکاتک یبا
 دال شهازتهراب قوج ۰یمدیا یارب یلابا ال
 ندیش نالئدیلایدزونه هدر ر ن كارو ازا

 ینباسح كنسيج ريشاج ۰ یدیایبدب یغبدلاوازاا
 هض راع*ندنهادون وا كوب وژرب هليا لبدنهر رروک

 ملا ىلا ینارفرب ندنسام دا كايداق قردراتخ
 یهربشمه رواکندافیربشاج-نوکی سن را * تیک 7

 اچ aE هدورلبآ هلا ثګ ندنغیدلوا هتسخ

 لکداب واسم تفوز ۰ یا ها اب وسم ریش ۱ ۱

 یش ره باسلام ىلە بودا یکم, ریدع مال
 را هقدنص هلام هلب و نامزره هدلاح دفا ۰
 ییفلیاح وا جم یکیا ییالوطندا آ هزاب ن وا

 مدآنع » یراطخنایک هدننحیغیدنلوو شلآندلوا
 و کو ی | تەز ر نیسهجهنلوا

 ۰ رول | رار هلیاریددکت هدرب هدنزرط « ! كن

 یی ريشا نالوا هتعخ ین ری څه هکولاح



RNY 
 اف ك كءد « یراق 9۰ دمها لاس, یظفا

 ندنشاب ۰ دهید 4 روبجلاب یو ناک ید

 نوجا یکدلند «لزاوهدام » هزانایمکحاکن زونه

 و ددری هدزب

 ی درانالوا رعماو هج ولیوو فرح هرکض مب

 رارید « یلزومک رعما » هدهرانوب ۰ رارولوا لزوک
 - دلوک «یدیا ریقر نیکر > هعفدلوا ته ر هک وبلاح

 په اذه عم ۰ یدیارراو هنیرافالوفیزغآهک

 ایولوزویرب قدااریلیللا هن-سیدنک ۰ یدیاراوک
 .دنک «یدیا ردیارکشتكر هلوکهد هديا ادها كيز هلب

 لر هل وک هد هن ددا نامی ا ارد رد تبلهراب یال هن سد

 یتو قحهدک وک هن_سیکیا رهاب ۰ یا ردیا کت

 7 ی دا

 - 2م تیام افلطم اح اص درده قلا رلى للا

 ارد تال هراب یللا ۰ی دیاراوک قرهلوا نیا هنس

 یتردق هبهدایزاهد .درع هسنا هب یل اوز ندیا دقت

 هنسیدنک الاح رویلکنالف الاحنکیاندهزجم نایلوا
 ۰ یدیاروک هیدروزالپ بول ولع



۳ 
 : واع هلرلولع صوصخم همالن لر هل یطقت ردق

 .یدیاشاوط ج خاج مالف دمیک وا ۰ ییا شمل
 یک ی

 یراکدشا هدنلوب نیس هرلنو كقلخ هدهسپا

 بول وا رایشقوغ و ص هدنلوب یعفد نیس راش [
 لا نوا كمزوا ینیفاتشم یراظتا كسک ره

 ۰ یدیا مص "هزر رنافیچهرکص
 لث نداق و اب ۰ زرویدت هز ر تهز ر

 ابسانتم هنسات هدا تقابل تانا هرمشیمیدلوا

 آ یدیا یلزوک
 بلاج لاج و نسح زکلای ۰۰۰۱ تایی "
 یهدمالفلوا ندنهزب ر هسیا قجهلوا هءام تبغر

 ی هینب فیعض ته ر ۰ یدبار رینازاق ترهش رامسر

 ۰ یدبا فر ek رعسا هجهدایز یلبوب هن وژوا
 مکسح کاک هدبو قاب هزیکیدید « ) رق » تح

 ندا ۰ قدلوا كجەبد « نیداق » ۰ ردیلءاعا
 یکجهلیبد هرلنالوا ق-ص:داف نبدا و ییدافوا

 و نو-مآ یخج هبمهشاناب هرلاروا هسنا تهزررو

4 A 



 تار
 7 2 ط ےک یز ز ۰ ىدا كد « تو ر»

 وا نالوا یدوادابق ردق قحهمهنل وادنما هدنن داقرپ

 هدنربفالوف كيک هلب نوک وب الاخ ادص لزاتهآ

 هننایدج ك را قرش یدجینیدوفوا. 7 زلوازادنا نینط
 تیدچراث آید هدنسهرهچ یکی مادسض ًابسادتم

 نالوا ندناصو_دصخح یدنکر اصحالاب كمزتس وک

 یمائاز ندنفد باب راراظنا یراروط لراکتعنصوا

 هلرگیدرببهت و یتمردش راد كاکز وز هنایدجای 7 رولوا

 رهیرا ع«یتغاص هدنزوص ثایدجیکلک زوز
 هفربهسرام» كراکتعنص وا نالوا ینئاف هنر اع

 2 راع ندرل رطاخ یکذاه ی رش < نین

 ۰ یدیا ندنراهچک قالراپ كمالف هكى دیا هل رب
 هلا مچ تاب ورشم نوت هد « كرت قبنسام »تەزبر
 ر هدقلهرآ ندنسس هقیتسام زفاس یکی دليا اهدا یی

 هداب ز حدق جاق رب هرزوایتید لوا عقاو هنسزدنک

 روس هتف 7 هک ریبعت یدنک هنن هدم اعط ڭرەتوروب

 نوچا لکاهنسواتسوا یهتفوب یکیا هد « لهتفی
 ه:سدرطف وص یبارش ودرو ید هشیش رب



 nê Û رم
 و هدابز زاكي ندنضرع یعابغنرا نالوا شفلد

 » ازس هسافص و« عب مد هداب زندنراپعت «لیطثیم

 ادسعاب ندماح تاق کیا یلشیط نلجحما یراهرصا

 هوناقاب ندوراشیط هلغل وا روتس» هلرافاباقزو# هدوب
 كن آ هددسیا یدیا نم تیم وک یب وشت علو چ

 زپ روت سما ییاب را ندنغیدلوا هدننورد یؤلع
 هن هود مالف به یکرل4اور, نود هدنفارطا رانف

 یادیاراروشوشوف *

 تاج هر و تا «ت نیفهال با را كرالامو
 !توا » : هکرلرد بو یاط لاعرد ؛هسیارول وا

 ۰ ید ین هدناوخرب ندبا بلج هی | نابج
 هدمالف ییترهش كالیا تهف ۰ اره! اطخ وبلاح

 هژیفابتقب تفلخ. یسلفالراب وا قرهازاق
 هج رکب كار هرکص ندفدل وا فمك وروتسم

 ھارا نودجما قمالراب اهدرب هدننابم ىلە ؤا .
 ردشلتااخلا ۰

 رهام لا كمال هلکسعد « تهنف ههدارو زن

 نيد صد: لص قدلواشک انس ر ندنناراک :مئرص



mF 
 قععاب هرابش ید ییهسیک هسیا رولیهدیا هراب

 رام هلءا وا شادا در ءدلاح یراددنل و هدا ربع

 + یدیارلرون ی
 ت ۵ ۰ ی دیا ناز وس شن ار مالفلصاللا

 قرهههغص هنورد یدنک یثت ] تیام ۰ یداب

 ۰ یدقایهد یسردنک یدنک

 هدننايم رلثراق ناب وقوا یرمرارطسوش یدمش .
 هنلاحر ىق جههابلرود اقلطم هسداراوو رلذاباطیمالف

 یولهرطاخ یکیدجش ندراتج هنلو شاواراچو دید

 ۰ زوال ربج ینب راکروب زونه
 كليا قرهرواشاپ همالف زا روسلک نداب ورا

 ناو ناراکتمنص نایارا هداروا ی رات رش
 ه ردرلنالواشلا ترش هدای ز لا ةةبقح هل وباتسا
 9" وردبهش رابع رازاقل ۲ یکیدع ایدروقنوق یکی دعش
 رللاتسند رق هفاق یک:امزرپ رلارطا یک امزرب هکوبلاح
 اصناو ۰ ید رارولاق و وم كب هدناب كمالف هلب

 یرلفدنانوط هلب زا هع لزا هج راک نیکو ال وپف ران وب
 ها رارا و د ریکر اکی کسا نیلاق نوش رارب كمالف هدلاح
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 یال وقلب وا مالف ?Li ید كدا فر رت یمالف

لف ۲ یعرولب هنلوا بد رەت یالوق
 ۰ یدیاهاخرب ما

 هدک دلکمزالعتیاص ها هاو صا نامزیکءا طة

 .وک یغبدنلو لخاد هدنجما مالف را هلاخ قوچكي

 هدیولید « ۱ هاخ ۱4۱ هاخ» * یدبآ رولب ر

 یکتا رتكمالف 7 یم داند « 4اغرفاسم » الخ

 و هسیا رولیید «هلاخهوړق ۰۰ رولوا شغلی وس
 ر هدو+ | هلا » ۰ رواوا شالیوءاهدیما

  ردیدآرب لمالفهدون ۰ ۰۱ هلاخ ورتابت » ۰ ردعا

 یکیاكمالف « ۰۰۰۱ هناخهدناوخو »قن زوم

 « ۰۰۰۱ هناخراق » ۰ زکیدلوا شاتو ندر یتعما

 ۰۰۱ ها ۰۰۰۰۰ هزکیدک آ یب رب ندن دآ ملا

 ۰ مهیمرا و هنعوریا اهد ۰

 اوه نازورف-شت آ زکلای رلنال [یولع هدمالف
 راه ردقوا ۰ شب دیا لکد ترابع ند ف وهوا

 یرافدنلوب شلوا لوک هکی دیا رواب روک ۍرانیغنای

 سر
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 « یان »

 نمراثراق اب ین هناخهوهتمالف هدنلغ واكب
 ندندوج و كنوب یراقوچ كم هک اقحا 7یجرابدنونوا
 اا همش هسناهلب وا ۰ رایدلوا ي رادربخ

 یرایدنهدرلنالوا ران لا ی الوطندن وب هکراردیلع

 رالک !یدمت یب1 2 زکیدید ی « نوح » « رایدا 1

 کس ۰

 رانامز ر ندنیدلوا هنسانع» « ولع د مالف

 » یهدنزرط < یدسلا یواغ هدمالف زیناسچ

 هکر دن رف۰ یدیا رار ول وا نیسحتهدای زكي راتفارظ
 ولع ید یدک كءالف لوا هنس ید یتلا ندو

 هر ادهرکص ندقدلاق تراءع ندراوزد تردقرهلآ

 ین هندصت»یعرسوت كنس هداج لو ی واكب هب دا

 همز اش ندنکیدلیا اهذ ځد یراراوید قرتحتوا

 .هزاغم یجفګ رب لزوک هنب رر یدمشو شا ربارپ
 ات هناخ ر العا یلتاق ترد جوا ځدهنب رزواو یس

 ردشم وا ۰ ۱
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 ان نا
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 رابتګ نبیدا هسلوا شلوب ماباب رب هل وا هد

 مدیاروای هلوا ٠ كعارامتخح یب هسکر ىح بانج

 مدوجو ۰ ردشر و اکب هسیا رواب هرو 4 نویعا

 و درعبط | لماک لکد صاات مع ! مات لکد طقم

 هکلنیکسم مهیمقح ةعلاطما را و قلن اثلاج قوب كارت
 ترابع ندنسوژرآ یارابتخ لعدترابعنداضو !

آوا هسیا ررپو+وآ رهیرلنو ق>بانج هنيا
 رایت مد

 تلئسیکیدلبا ادب و هی رت یفبدلآ طق ۰ رولب هلوا
 هبیسانش من + ردءامالوا مگلسم من و مه زت من

 «ردیللوا تللسمکیدنسوک اکو هپ ر مکیدرب و
 یکیدنآ ضرع هنابحا كندننا حر دنیا رب

 اخ كل هي رت یکیدرب و هنلغوا یدک هصالخوش

 یلدوک هکیدا یم هتکح و بواوا یمەص

 ه اندقم ت2یدنفا ینانث یلغوا كناسوم یلاع

ج یللوبناتسا نکیا ,دنموه قاوا لبق دنا
 ح

 هدنچراخ هاند ۴ تشیعمیمانتش یلغوا یدبق)

 * یدیا شم وق هننهذ یفهرآ ینلرایتخع
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 هنادج و هرات آ و رانایعاب یشرب هقشب ندنراکد ر وک
 7 یرازوا هنوف هادبم ی هلام تالوم وَ

 نانلو هده رام زک ام یکه طاغو یوم ریعب

 هناحگ زایررب هدنران ورد هکز کسي هرو هر وک یراهزاغم
 هلبا هک یکیا هزس هدلاح غرد وب یشر هةل ند

 هلیآرلت وب رارویدیا رود لام تال چنا هسیکك ییا

 یهدنسهرآ رجا ناناصهوهآ یروف یاهرا قرق

 لیصح هلمجعو سدامتعا 7 زکسبمروب«هلو ترق
 هرلناتنلو هدنکلسم یت رومام تلود زکلاب ماعتو

 ی وز كفرا هنرهشب هدقج هلوا صوص
 . لوقعیامرفتریح هدیقرتنامج هسسیا كج هیلروک
 روا: هلوا لباق تایغشک و تاما ر خا نالوا

 یهر یغیدلوا جات هعفراسع» هلغوا نب ۲ یدنا

 ر هدیا لصاح یرهیعه نما. هدسااعو مهر و

 هد هقار تاری قسد یعهک اعم یت مدل وا

 سنا لصن نامز ینلدلوا راذح ءدنلعف یسدنک

 - رکی دنک یدین ۰ نوسایاتکرخ هل وا هسیا

 ۾ هسیایمابابلص كنمانش نب هکمروینوشود هچ



4¢ ۱ r 
 . ۰لاوحا هلیابحا جاقرب یدنفا جمس نوکر

 تعلصو تی رومأم «یدا رویدا ثح رادهلاع

 مولع هز ردف هیدعت هدنفح تراسحتو بسکو
 *یدا رویآالکا هنب راتعود یییراکهانانلو شلوا

 راکناص یزکلموا ۱ مناسطاسآ » یسب رب ندنراجا ۳

 نیکنزهدكب هلب وش زرکه سیا كج هدا رجان دوخا و
 شورخ كي شب ج وا یونس هدلاح زکغیدس# وب
 هزکفحهر دزاب هنارس هطلغ كردیا لمع هفصع ,

 اهد زکلمن هلا زکاوف زک هصر و قارچ هنعاصرب ,
 تیاخ ےکح هجوق هشید «7 یدیایزمشود بصانتم
 : هکی دید ۰ یدلیا معدن رپ فیطل

 روید نوهاوا راکننص لوا نی ! مدنفا - ۱

 نوسل وا یغارچ یصنک دوخاب و یجناغروب مهسا
 روید نوبل وا رحلت ھوا نب ٠۰۰٠٠۰ مووی

 « مروپعذ نوسلوا را-طع دوخاب و لا مهسیا
 بوزک یب زا یلغوا كب و هطلخو لوباتنسا
 زاععا هه و نالوا لاد هنسیقر هجرد كميانص
 ندنرداتسا 7 زکسمرومروک یتام ونص» هناراک

۳ 

 و
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 قغازق تور رب هل وب هرکص ندکدلدبا ادف تم

 ردقهنشاب نوا هکهراحهن ۰ یدنارد « نمهلوا لب

 لرکعدآنالوا یلهاح كئيشره راد هنراح و تءنص

 ندنشردمد] وا نیا ید رط لیدب هنهج وا هد ر

 قرهلرا رم ههاک اح هار یم هجان كن سم ره

 لاب مدارات داندوب نب » 4 منش فو
 ۀ یدیارلیادرس,یتناعلاطموب نون هد « لوا رایت نس

 ادم هدنتح یلاع تالوایوک ید یسانش هنشرا

 ندنردب هلتروص و ییناعلاطءو راکفا یغنیدل وا شلیا

 .٠ ردشلنا قلتو ذخا

 لیصعت هدلویهن یهمادنا فراعم كنیسانش

 روبحو حا تح هکمر و تالسیصفت راد هنکیدلیا

 ح تنیط تمکح و دنفراعم یک یدنفا Ee زاکد

 فراس هکرولوا یجیانحهلب .هدنکم یلغوا كتاذر
 .ولعم ذخا راد هننکیدلیا لیصحت لصن ین هی ادتا
 دوچ هيلع ءاش 7 نوسلوا زت روبجمو موزا لام
 ەزەکجەر و تال صفت واد هسه راو ےاوت كح

 ۰ هک مدیا ضرع یوم
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 ر ج اد عام ندنتندخ كننامو تلودو ندنفاو

 ردا فرص « ردبلماعا یر یئامزو نهد هڭ

 « ردلغادع سالتخارر قد ینوب هسیا
 ج تفویکیدلب وس یرازوم وش اصقاو

 صصخاب و ینامزدعابذت و تخوا یدشا
 رادتتا هغغازف ینکک | هلل وسعره دتر نس: تن دال وا "
 :وشودیچد ییئاهو كددنک لوا ندنهاس ةدبا کا
 هیکلم یک یفیددوا هدنکلشم تفرگتم هلر4
 نوا لماراو ماشاو نیدماشتیخد هدنکلبیم

 یدنک روم هرکص ندکدانوشود هراچرب

 یطارفا جرد كتحاعت یراذل وب هدنریغ یغزدالوپ
 سوصخاب ۰ یدا رونو-دود جد ینةجەلوا
 كنن رخ رطترامحت و تعنص یر جن وش و دوب زكا
 .هجتن كعربدتبا کح ییناعجر هنقب رط ثب رومآم
 :اح اب و تمنصر »۰ یدیا رراو ید ردق هر

 قغازف ران ولف قرهلوا یسهرغ تریغ و تناطفهر
 افتساو تقادصو تفع هسیا هد رومأم «زدتنکع

۱ 
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  زرؤبلیب یغیدلوا یرهش یساباب كني هانش

 كمدآوب ۰ زد_اکد مدآرب زاذلام هک هرکوا یدعش

 ند هلع یب رطلصانم بواوا یدننا عیمس یا
 امم كرفدنا ثب رومأم لي وك دیه کلم و شش

 هما یک ینیدلوا یئافهننارفا یتاباسنک | هعفر

 كت روما هره ءددسیا نما و هد هدرات زومآم لو

 خهستبواوا مزاتسم یراق هروک اک | یشا عم
 تابا هنج « فرفع » هداب ز ندعاو هسدا یدنفا

 ترد هد ون ندنفع تاب را ردق كجا تقال

 رد ق هفعشلاچ هکلتکنز قره وقهر و یهراب

 ۰ یدیاش ۱۳ وا

 هئنارفا یناباصتکا دف را-م» كندنفا ی

 ةمدآرب هدکیاز زوب یک د هوقیک یعیدسلوا ق

 مع لاوحا ندنعیدل وا هده رم تج هبمهلوا بیصث

 یدنک ۰ یدا راو العب هناغتدم كن هد اح

 وومآما »:: 5ی دارد هلا یتکح نالوا یتاجر ےس

 یاوفو یب ر نوت هدنلباقم یئاعم مدا نالوا
 .وهأم روما مداوي ۰ رد شاص هام هانلود یی رغ



 î ٩۱:9 ۱۳ رپ
 ۰ ردشزس وک تعوادم هدلوب و په هنسهب رتو

 نانو ترابع ندلفوا وب یدیماهاکی هدایلد

 هلم اد و ناسنخ كنلغوا ردف هنامزوا زفصبدق

 یکیدلبا دع ندرلنورم ویلا هجایند ینب رایج

 هحنر و هک هفجوچ یمهجاوخکهداوببانسا یک

 قلت هززوا قوا یکوب اهد كناراس تک یمم رو

 یم | ت0 اکن ا۶٤ یلخ وا كناس و یلاع هتشرا ۰ ردنا

 شفلوا لب وع ه یان هلت سان یر هدنکو
 ۰ ردا دا لاخ دا ی ده یناطاس بنکعهرکص ندا و

 شنا ناپ ز درو هدغلتحوح اهد تند ات

 يتوج كب یزوبسس « منجهلوا اإ نی د یفیداوا

 كزو و یک یفبدلوا شاعثود ندنلید رامز

us ۱بوي ود ندنلیدنامزرب یه  
 هلج زا هثشیا

 هنشابلقع هکردفوش ۰ ردشوروب ىع هنب رزوا ۱

 هی رقفاوم كنب زوس « نج هلوااشاپ نب م همت دل
 هلا هی رت تج هنل "هدرارهشزکلاب ریدنابینفج هی هوا

لماینهراو هنسهاخ كنامقجهل راو
 ۰ ردشعدبا
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 بتلعینلغوا كبر ندننپدمهلوا لباتمفد یب وزرآ
 ۱ یدالتاف هن روب كەر وه یناطلس

 ردقهبهسجابرب و هیناطاتس بتکم یتجوج

 ندنغیدلوا شم نامز اهد هنس یکیا ندا را

اتسا نکیاهدن-اب چ وانوا رارب هلي سەدلاو
 هلوب

 بولوب عوف و یرزوا مساق یردورو هدهسدا شاک

یآ یکیارب ردو 4ب هار وط ییرابدنک
 نامز اهد

 قجونلوادیف هدنکم بقاعتم ییا طعت زابو ندنکیدع

 ندنفیدلواشمالثاب سرد درافرص ب ولبزابراتجو چ ۱

 شمام هریک هے یناطا تثکم ید هنتس وا قحوح

 ۰ یدبا

 فس ورب جشن وداق ید شو یقجوجاهد هنس راب

 یسهدلا و هرکصندقدق > همانداه داب ندنسهدشر

د هنسرپ هک دیاشةار یعشو هنس ی کیا سید نک
 اه

 هل هس ردم ندا رب یفجوح هددسور آن وسلاقهدشوب

 یزاب یک یکیدنلورلپا هدیسرافویب رع بوردنوک

 ثكفجوچو شقلورلبا یک کرک ید ہدف
 لیصحنوجما كمامک شو هدینامز یهدلویاتسا
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 .وزرآ ی ردد هسسبدیا ندافر هلئام رد هرد# ۱

 هدا رط هیکام لکد كنا ركع یفجوج یس

 ید نس زواف صوصخاب و نداغیدلوا كوپ
 . امر و هیهدادعا ناک ناوک ندنفیده و دعای

 ۰: رد راشم
 داشکو سیمأت ,یکی رلامزوا یتالبام بتکم

 هدناب الو رکو :دنخت یاب لرک.یمان و ح دعوا شا روی
 هد ی.دسلوط یب را-غالوف كفراع« نینان_شم هلجپ

 ننفجوج یبع«دلا و ندسغیدلوا شو

 هجندبا راطخا هبیموم یلاسع یتلاخدا هبنکم وب
 هو فید وفوا ره هدسیناطعاس .بنکع انا یوم

 ۰ یدالشاب هبة یتفیدلفاب هفجوچ هرجا
 .هلوا هنالرلرش یک ایکو یا زف هنسدنه باسج

 هجزمهنارف هله ر هیر در, |لقع وارد رب هن رلعج
 هدد ېا یدتشک | ینترو ص هیلک )اب كنافا یال

 ؛ لوي كەك ادعام ندرلناتیچ ندتکم و امدمچ

 و4, كن ررومأم هناوب هلهو یتنجهم هلوا.مدآ
 و هنشیا هد با یب رلکچهدا تأشن ندمت کم

 ا
w2  

e 
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 هقشب ندرا-سکنا لولو رَصیداق هلنمج یغدملوا

 زدشخام هل و تست راد دست دن" ۰

 " 7هدنسشای یتلا نامز یکیداکه هسورپ لماکن اقع
 یداراو ٩ عناو-اق بولاق هددسورب هنس شد

 یکهدناب و هدهسزا یدرون وک 4 ورادا هما یلیصح 2

 زکلا بویمهلد رت و هب ه دشر هدهلو ها هب نارفآ

 هدلیب زفصداق ةکنوح ۰ ید هتساش هنسهدلاو

 كنلغواییتوف نوت ندنکیدههدنا لاغما یتلابخ هلیا

 كناشا یلاو ادهام ندهدشرو سفر و هدف هم و

 یغچوچل ر دنا ےض راس رد یک یتامدم هج زارو

 هدزاو كنهحرد نالب هلوا نک نوجا هسور

 ۰ یداشفل و هدةلوا یقفومه همزة دنقوذ

 ندنس هدش ردسور نیا هدنشاب ر نوا قجوچ
 راتسود نصب ۰ یدقیچ هلس همان داهدش یار ر

 هدننهصت یارب و هنبتکم هیدادما كلتا نام
 ی كن هد رک سعة ۲ ید ینهدلاو قرەنلوب
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 نهردب لماک ناغع نالوایلغوا كناباب رب و

 رای یکیدتشیاهدکبشب نامشیززو_س یء.دلو وب

 با طخ قره الشاب هکم هللب بودیشبا هدنرسهرآ

 ن »> هما هرکص ندکدلبا بسک تردق هاوجو

 زدرو اندام یب زوس « جهل وا اشا
 ش٤ ھا ناي

 هلیس هط ساو یعاما یوک هدب وک یی ج وچ ییا

 ماما هل دبدیکوب طق قره الشاب اسم فور

 رومأم كوب ر هلکذو هلي هسلوا ام هدنسهجرد

 هلکغا مزج یسوم یلا-ع ینفج هیمهلوا نکع یل وا

 لاحدالاپ هنبن کم4 دشر بوردنوکه  هسورب یفجوچ

 . وص هددصسورب هدیب-هدلاو هرزوا یاب هفجوج

که 4اخ یکیدلبا رانا هد دص وصح تر
 ۳ شهردن 

 هدافاسا هبن یهنک< ندفرص+ندیا باز هنروصواو

 هنس 4اخ نالاقزممپ راقهدب وک ی دنوجا نیمأتینل و

 :یدیاشانا ج وزت بوریتک مناخرب یکی
 الصا ندلاحو 2 یسهدلاو ت.اکناقع اعقاو

 كند هل وا یموم ىلاي هد هيا شمامهلوا نون

 ندهاسط كجرب و قالوف هسنتینونع مدع هنتوونع



 هو ۱
 :اهآ هدراب وک یعیدلیا مازتلا ییراشعا عفاولاقو "

د الا هریشع) یتالوصحم كل
 هد هکلب و سدس ه

 دای رفرلولی وک هرابع+ ما. هراامدا ۰ج ردي ر

 راهساوا كجا تعجا رص هتم وک نوعا ناغفو

 یمهفاک نامش كنایعاو اضعا یکمدتم وکح سااحم

 ولیوک هنب یترهلوا یلادیمهای و یبابحا كناغایموم

 م تام را ەر اچ: يلى و راکر دیراقج هقرج سحر

 تواس «دنادندرک نمسا شسا هنااظم كناما

 ۰ یدآ رارواوا
 وراتلام "ةفحیم و٠ لا٤ هللروص وب هنشسلا

 هن

وب وط یزوک ید هدلاح یغیدل وا كالام
 هداید ب

 یللوبناتسا یدوا هسا راو قارابتح رب
 ندقلوا

 هننهذ یتفیدلواترابع ندشفلوپ هدنلاود بصاتهو"

 هدمدیا هسناو یللوناتسا | | » ۰ ید اشم وق

 ر هسازالوا چلي هسا لکدیمنلاو 3 ۱

 یلب كنەراپ تقوا قاب مدیا هملوا فرصت قاب
 روال و هدرارس# راب ره هد < | مدیا راریفلصت

 ۰ یشآ



 4 مه و
 داخ ینیذل وا فرمت هدنسیتلا شب ندهرواح,,

 همون ودكيب زکسیدب ین وکی كن هیض را تاعطقمیدچ
 هلبمان یغاط شیشک یم»ورز كوي لا یکیغی+واو,
 یرغوط هنا یلاسبج "هلسلس سروط نالوا مان
 ۰ ردکلام ید هرام مو نامروآ میرا سج رسد

 زب لباق هکر وج شاط یکیا.هدهرن ادعام ندور ا.
 نامرک درب اب هسسیاش ین ؟ تصار یبیدنقا و بص
 هدافتبسا هلئروص كعا اشنا یکادایع دوخاب و

 . راف كييار هدنسهبصق دوکو سس یک, یکیدلیا

 ترابعندناکد نواشب هد هسور و ناخر و یس هی .

 ۰ ردشربتک هدوجو یخدرافع
 یوم نواشب لکدرب یکامامو كناغایموم ,

 -رلاراق هل یفیدل و ایناک هک ار ابن هلیماجت اغا ..

 یسوم هرطاخو قحا ۰ رد-شا هنب رارطاخ كزمب
 كك الماو یضارا کیدا عج *یدیاقوپ هدافا ,
 جاتا كجهدافرب زکد هنفلنوخروب ییسهرادانسح ي

 ها هبسیک هجرلکی نب زسقاروپ قلاب هبدردپا ,
 شەر, و هغایحا تل ىوه كولا نوجمایت؛ازف
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 هن راك رانو یرازوس زهکیدلبا دیق هباروپ هرززا
 ۰ ردراشا هر و تامولعمهصبا هزب راد هن راناش

 بواوا لخوا كنسانا یوکر یان هکر دلش ااک |

 كن ردپقاوا مدآ لو كرەروك هب رتو ىل عتاەدرېش "
 هلدصتعو هررش ندنغیدلوایشر یکیدلیا وژرا ید

 هدلاحینیدل واهدازیرهش هسیا یسانش ۰ ردشلک "

 كمدارب شعاصوا شیب ندنس هفدغد" كلراره# "

 نالیندارابتضم نوجگا ناسناهلربسح قو یلغوا :
 . ابعندننروص ینجهب هلوا بیصن هدرارهش كيش

 نالوا شابهاک هلوّصح درع نوت وناناو تر
 تمکحاوا و شاو هیجرضاع ندنزدنیه رخ"
  ردشع وق هدنهذ ییک رح ریس اصن

 ققنانطا هل زوک اهد هزع رارات یصکیکیا و ۰
 : مهدیاثح ندنلاوحا كن اررد هدزار نوجا

 دوکو دس كنتنالو راکدنوادنخ یدنفا یادش

 فورعهلما انا یس و میلا هدب وک رپ ناک هدنرافرط
 كلتفجنر هرا-یکی كنب ردپ ۰ ردسیلغوا كمدآ ر

 یارق هده نبا قوب یسهعتساو ؛یصازا هدنروص



1 ۷ 
 .ورتسبااوا یبکرلنان 7 یر لب هیت رریپسکش
 قاوا اشا كب یک یکیدنسیا كماباب کوبلاس ۰ مو

 ۰ ردمزال ربش لکد یوک هلاسنا ید نوجگا

 مفا هننط و نانا هسا لاو هم هک اح ےہ =

 مدآر عفا هن دسنکلصا ربارب هلنعشلاچ هفلوا مدآرب

 مدار هدرارهش + ردمدقم «ثیدرهسفن ۰ ردیللوا

 ردقوآ هرزوا یقلوا ندنساض تقم هاند تشي ەم هل

 یک ك زس هکر و وپ هد نڪا مناومو تالکشم قوچع
 . هدا مابضقإ یرلن و, یمب رب هدکیب ندرذبشت» چک

 هدرارهش هکوبلاح ۰ رارواوا روف راجود كزهبم

 زوقط هدکینوا نالواروت راچود هلقوم مدص

 روید هسا وا هدرلپ وک رلثبشت» زوةطناسقط زوو

 اهد ینسهجلت یوا رل.دآ عفا هب رلنطو هنا راست ر
 هسسلا هره ۰ یدیا را ریلبهریتک هلا 4-هلنالوق

 زکفیدلوا شبا تك.مءهد ىب رغوط لا كندرقل

 نوسلیاقفوءو لئانهنع وزرآ یمکره هللا ۰ ردینم

 ۰ مالسلاو
 قلوا یر هثحابم هی كنشادف را بتکمیکیا



نه ی ۰ فو * یدیا رول
 هلاقنآ ویخ یک مب 

!لوا همر !زا ۱ وئوا | تیک هرې
 راو هد کعلاط 

۰# ۸_هروآ وا هل. اشا هسا
 قلا یه*ج یک 

 * یدیاربد و ملر امت

 ۱ ۲۳ اه هرم ۱ یی رغ - ترا

 . قوچردفه یلابفا تور" كناسنا هدرلرمش» * یدنآ

 / ردقوا هدیکازسنحار هس روا وا ك سکو ردق هب

 اش قازوا ندر عج وب تداعسو هافر راترآ

 1 ۱ *یدارد < رده دوم

 - هسباقشام ردقوب كنلام كلولیوک !عاح بس

 از یلرهش ن کدیک هیوک اکر لیرک
 ۱ ۰ عج هو اب ؛وک | مچ دیک هب وک !توا سا

۳ مدراب جد د لاش هذ وزرا گی دن 1 هک دنک ۱
 

 1 ! ےٹادرف ناسا لا هر زرآ هللا

 ese نوسلیالئات dk ؟ راوزرآهدیب

 ترف ریقهدنس هج رد مدادعتسا هد هما صحت « مروب روک 2

 ووسور قاژناژ رازلوو هدراب وک . ۰ مروی سوک

۴ 

5 

۲ 3 
1 
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 ? ردي وایچ ىتاي هدنرزوا یرهلوبرات
 هدرب رب یلورپ ید زکب ردپ زبم بس یمانش ا
 ii یداروپناب ی ؛دنرزوا <

 انار یک مردب ? زکسروینای4 هع رد لمم دیس ا

 ۰ زور هد 9
 هدنتسوآ مو راف لشاب را یکزتاس ااا

 نک ۰ زفا و رب هد هل ترد جواد رب مش نا
 ییلدرپ انسو- 5 بت کم ن کارد کومل حابص

 نداق تفر نانلوپ شی هنب رزوا وتنی هدنکوا ر
 هتبلاهدایز ندوک,ناسناطقف راو زکقح بسا ا "لدا یی ایج هدکلرب هنفجوچ ترد حوا هللا
 وتنی نداقوا ۰ رول هلوا رايت هل ورم هدزرهش
 یتایفرت كنامجو ین امج ہد سیا روپاپ هد وزوا,
 هدایزندمردب ناناب «دنرزوا رافاشراچ یلالح هدیوک .

 بوروک كبنیداتوا ینامج ۰ ردشیاط شروک
 هن هاو جاك مرد د كات ردف ینیدئاه |
 یفیدیاط ترابع ندا بوتام ندکمصا بوم

 .وس هلو ید مردپ تاد « روضنلوا چرت هتایخ ۰
  ۲ ۲ 3 0و ٤

 لا . من



۱ ۷ 
r fpقفل ردق هە راو 4 وه وا  

 اوشا اک یراکج دنا یطاعت هلرهحوج بابحا
 تو صرب ویو ران وب ید تاک هک ۱

 ۰ رووا دع
 :ادرک اش هنسیشچوا كندناطاسنتکم یدعا

 یا ی ماتت هلا ید افا یا هدنسهناخفات كنم

 زوس جاقر قرهلوا یسهیش هناخ سفت هدنسهرا

 تشیع یءدررمش یان ۰ یدیا هدف وا یطاعت
 ماتش تولوا یراذفرط یلتربغ و یلت دش كن كن نان رقم

 ۰ ینازولل و هدهج_رتاع ارضصو ری سکملب هسیا
 ییاو نانلویهوشهوف قات هنرکیدکی هيلع "ها
 نامزیراتدنلو هززوآ قات ةن راقات یکیرمش فنص

 یه ثحابم یرفداوا شامهریتب ندزودنوک ید

 ۔یدیارروبناو ؛دلاحر یک ش هرارویشیلاچ هکم ریتم
 : هکیدبد یا

 تلوتانوک ر کک دتا شاهرب دلم ارضا تا

 کر خج شام هنن رزوا قار وطرب یل هریپ هدام

 ےلفاش راج یکزفاس هوش كرارهش هلا قعایهدننسوآ



 3 نی 1 تیک
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 نانلوب هدبنکم یلزودنوک نا ینغبدلوا
 هاصفت هاضهرد هلا کم هلاغف د ك زافجوج
 هاروا هدهاخ رهو یک و دا یرآ فم یرار یک

 - ووک یکع بواب روک را-ثبا نالوا صوصخ
 هدهاههدو قاب هس رد هدهلاقات یو یتکج هبم هل

 فلاح هلل عوض وم كلغ ره یک ك٤ا تبعج

 یدازوا نوزوا هز اراق نهج هيم هلبناو هد رل کر ج
 قجردقوش ۰ زاكد هدننب روبج كالا لیفت 4
 زکلای كنا درک اش وله هک اهدا ضرعیش رب
 نوزواهد رلاروا بو دوا كعد یر وب وا
 هن رکید ندنس رب هد هسا نم هل دیا تب ,عع هب یدازوا

 هدر هلو رافنالوا قازوآ ردف كچ هم هشرق لوق

 دن ههشلاط هبوقب وا تفو یرلندناب ردرک اش"
 اعفاو ۰ زاروا هشووف زار هل راو شعوف قاب
 ردق هجا ص یراههک ندنفیدل وا عون# ید 0

 ۍرغوط هنجوا یکه لوا ندنجوا ر یهناخاات
 رص نزک هلب راکلرت ابع هسهچردیا هحاسح
 همن هب>ا-صم وارد ره یهدنسارآ رلوپ راق
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7 

۳ 1 
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 كار هطلغ حرف N زکج هدا تک

 دج ۰ ردیاطلس بنکم نالک_هلوصح هلا 11 و

 شلافرج زع رلسنکم هدهناهاش هيا« نوسلوا

 یلایخهدهلو كخروم رب هل زونهیرارتاس هدهسیا

 هل هديا لاغتشا كاامور نالوا كد جخ خروم رب

 رذگد شا جد :

 ٠ دد < هدمتکم » داداش هد سرب زاب ی شرب 2

گج دا دانا هت کم هک اهرب و ربخ یدوش
 لاح زی

 لیکشت یتس هنس ىج وا ك دن اطا بت دم جد

 * رویدیا راذکهدفنص" نایلیا

 كعد هن یلاع ال یملاف وچ ك
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